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1. Problemstilling  

Interesseorganisationen for danske finansieringsselskaber laver årligt statistikker som viser, hvor meget 

omsætning der eksempelvis har været indenfor leasing. Indenfor de seneste 5 år (2014-2018) har leasing haft 

en omsætningsfremgang. Dykker man ned i tallene ses det, at leasingomsætningen er gået fra 30,4 mia. kr. i 

2014 til 45,2 mia. kr. i 2017, hvilket svarer til en stigning på 33 %. 2018 er ikke helt afsluttet endnu, da der på 

nuværende tidspunkt mangler omsætning fra 4 kvartal. De første 3 kvartaler viser dog allerede en omsætning 

på 34,1 mia. kr. Dette tyder på at 2018 ender på nogenlunde samme niveau som 2016 og 2017 med en 

leasingomsætning på ca. 45 mia. kr.1 

Den Europæiske brancheorganisation Leaseurope har endnu ikke tilgængeliggjort rapporten fra 2018, men 

tallene fra 2014-2017 viser, at der har været en stigning fra 209,6 mio. € i 2014 til 291,6 mio. € i 2017, hvilket 

svarer til en stigning på 28 %.2 Sammenligner man dette med den danske leasingomsætning, følger disse 

hinanden rimeligt. Netop derfor er leasing og herunder den nye regnskabsstandard IFRS 16 et emne, der er 

spændende at berøre, da selskaber gør mere brug af leasing. 

Den nye standard IFRS 16 har været undervejs siden 2005, da eksterne regnskabsbrugere ikke har kunnet se 

gennemsigtigheden og sammenligningen i informationen om leasingkontrakter. Derfor har organisationerne 

International Accounting Standards Board (IASB) og Financial Accounting Standards Board (FASB) prøvet at 

løse denne problemstilling. Investorer, kreditinstitutter, analytikere og banker har i mange år haft problemer 

med sammenligningen af virksomheder, som leaser deres aktiver og virksomheder, der låner i banken eller 

hos kreditinstitutter til aktiver. I stedet har man prøvet at rette årsrapporterne, så operationel leasing bliver 

indregnet således de gør sig gældende i vurderingen af virksomhederne.3  

Udover dette problem har udviklingen over hele verden været med til, at der er flere som indgår 

leasingkontrakter. Som det også fremstår af ovenstående statistikker, er det heller ikke noget der udmunder 

lige foreløbigt, tværtimod er der forventning om at væksten fortsætter. Den store interesse for netop leasing 

har derfor en stor rolle ved den regnskabsmæssige behandling af dette samt udarbejdelsen af IFRS 16. 

 

                                                           
1 http://www.finansogleasing.dk/statistik_omsaetning.aspx 
2 http://www.leaseurope.org/index.php?page=stats-surveys 
3 https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-project-summary.pdf 
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1.1 Problemformulering 

Hvorfor er regnskabsstandarden IFRS 16 blevet udarbejdet og hvorledes vil den regnskabsmæssige 

behandling heraf påvirke udvalgte virksomheders årsrapporter samt nøgletal? 

Undersøgelsesspørgsmål: 

Følgende undersøgelsesspørgsmål er udarbejdet til besvarelse af ovenstående problemformulering. 

1. Hvad er årsagen til udarbejdelsen af IFRS 16? 

2. Hvilken konkret forskel er der på reglerne i IAS 17 og IFRS 16? 

3. Hvorledes vil den regnskabsmæssige behandling af årsrapporter samt nøgletal i udvalgte virksomheder 

påvirkes ved implementeringen af IFRS 16? 

1.2 Afgrænsning 

Dette afsnit indeholder afhandlingens afgrænsning, hvilken skal sørge for at problemformuleringen bliver 

besvaret på bedst mulig vis. 

IFRS 16 alene som leasingstandard er et meget bredt emne, hvorfor problemformuleringen og tilhørende 

undersøgelsesspørgsmål er udarbejdet for at indsnævre at afhandlingen ikke indeholder et for bredt emne. 

Der er i afhandlingen blevet lagt vægt på årsagen til udarbejdelsen af IFRS 16, for at finde frem til hvorfor 

standarden er udarbejdet, da der allerede har været standarder indenfor området.  

IAS 17 fortsætter og der er derfor lagt op til hvad den konkrete forskel er på netop IFRS 16 og IAS 17, da man 

her har at gøre med 2 standarder, der berører samme emne. 

Det sidste spørgsmål i afhandlingen omhandler påvirkningen ved implementeringen af IFRS 16 af den 

regnskabsmæssige behandling af årsrapport samt nøgletal. Virksomhederne Pandora A/S og NC TopCo A/S 

bedre kendt som Netcompany er udvalgt. Dette spørgsmål har til formål at vise påvirkningen helt ned i de 

enkelte årsrapporter, nøgletal og regnskabsposter. 

Det skal endvidere nævnes at der som udgangspunkt er lagt fokus på leasingtager i afhandlingen, idet det er 

leasingtager der kan gøre brug af standard, mens leasinggiver ikke nødvendigvis behøves at gøre brug af 

denne, selvom det er dem som udbyder ydelsen. 
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2. Metodeafsnit 

Følgende afsnit vil omhandle hvilken metode, der bliver gjort brug af i afhandlingen til at besvare min tidligere 

nævnte problemformuleringen. 

I afhandlingen vil der blive gjort brug af empiri, hvilket nærmere beskrevet betyder de observationer der er 

indhentet eller der er erfaring omkring med indenfor området. Data hører ind under empiri på den måde, at 

det er noget der skal kunne ligget til bund for en videnskabelig analyse. I afhandlingen vil der blive brugt data 

i det omfang som er nødvendigt. Der indhentes troværdige data, som der tages stilling til og derefter 

benyttes.4  

Der vil blive gjort brug af deduktion som er en videnskabelig metode. Denne bliver brugt til at besvare 

problemformuleringen med tilhørende undersøgelsesspørgsmål, da der her bliver taget udgangspunkt i 

allerede eksisterende teori og viden, hvilket i dette tilfælde anvendes til at give ny viden. De opstillede 

underspørgsmål bliver besvaret ud fra teoretisk information og fører dermed til en samlet analyse af 

problemformuleringen. Dette skal til sidst ligge til grund for udarbejdelsen af konklusionen for afhandlingen, 

som skal fortælle hvorvidt den nye leasingstandard løser de tidligere problemer.5 

2.1 Indsamling af data 

Dataindsamlingen foregår hovedsageligt på to forskellige måder, som man skal være opmærksom på i 

forbindelse med en afhandling som denne. Der er kvalitative og kvantitative data, der vedrører typen af data 

mens der er primære og sekundære data, der vedrører undersøgerens medvirken ved indsamling af rådata. 

Kvantitative data er data vedrørende tal. Fordelen ved netop at indhente data i tal, er at disse kan 

kategoriseres og tælles. I tilfældet med denne afhandling kunne dette være årsrapporter eller statistikker. 

Kvalitative data er derimod data, som er fundet frem til ved at man ikke har kunne definere de kategorier, 

der blev nævnt vedrørende den kvantitative data. Derfor ses der i på beskrivelser eller andre observationer 

som ikke bunder i tal. Dataindsamling her kunne være love og regler. 

Primære data vedrører det data som er personligt indsamlet. Det vil sige noget der er indhentet af 

undersøgeren selv. Disse data opfattes som værende præcise, idet de er fremskaffet til formålet. Denne data 

kan opdeles i stimulidata og ikke-stimulidata. Disse adskiller sig ved om man er stimuluspåvirket på 

tidspunktet, som for eksempel ved et spørgsmål. 

                                                           
4 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave s. 26 
5 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, side 35 



Thomas René Jørgensen IFRS 16 – Leasing Copenhagen Business School 
Ismaeel Rasul HD 2. del – Regnskabs og økonomistyring Afhandling  
 

Side 4 af 79 
 

Sekundære data derimod er data, der ikke er indhentet af personerne selv, men data der er indhentet udefra 

såsom regnskabstandarder og årsrapporter. Der skelnes her mellem 3 forskellige former af sekundære data 

som er procesdata, registerdata og forskningsdata.6 

2.2 Kildekritik 
Det er et krav i en afhandling som denne, at der anvendes valide kilder. Ved primære kilder er der indhentet 

valide data i form af interviews med eksperter indenfor området. Disse personer vurderes valide, da de 

beskæftiger sig med IFRS som et af deres fagområder. 

De sekundære data der er indhentet i forbindelse med afhandlingen, såsom årsrapporter og 

lovbestemmelser vurderes at være valide, da disse er indhentet fra lovsamlinger eller virksomhedernes 

indberettede årsrapporter. Årsrapporterne er underskrevet af statsautoriserede revisorer som vurderes 

valide, da de har med området at gøre på daglig basis og derfor har en stor viden indenfor området. 

Derudover er der anvendt bøger fra pensum, disse vurderes at være valide da de er brugt i undervisningen 

og forfatteren formidler en viden som han er ekspert indenfor. 

Løbende er der blevet vurderet om den anvendte data er forældet, så afhandlingen fremstår så aktuel som 

muligt på afleveringstidspunktet. Derudover er der blevet lagt vægt på, at der ikke er brugt kilder som har en 

holdning, da disse vil forvrænge validiteten i kilden. 

2.3 Definition af forkortelser 

I en afhandling som denne er der en del forkortelser i form af love og standarder, der bliver gennemgået, 

hvorfor jeg nedenfor har defineret disse forkortelser. 

Forkortelse Betydning 

IFRS International Financial Reporting standards 

IAS International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IFRIC International Financial Reporting Interpretation 

Committee 

ÅRL Årsregnskabsloven 

                                                           
6 Den skinbarlige virkelighed, 4. udgave, side 150 
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3. Afhandlingens struktur 

Tanken bag udformningen af denne afhandling er, at få svar på den udarbejdede problemformulering. 

Problemformulering og afhandlingen kan derfor struktureres ud fra de udarbejdede 

undersøgelsesspørgsmål. Afhandlingens struktur indeholder de nedenfor nævnte 6 overordnede kapitler, 

som sørger for en fyldestgørende besvarelse af problemformulering samt den korrekte struktur i 

afhandlingens udformning. 

Kapitel 1 – Problemstilling og metode: Dette bliver brugt som en introduktion til afhandlingens emne. Her 

bliver problemstillingen beskrevet og efterfølgende besvaret via en problemformulering, som i dette tilfælde 

indeholder 3 undersøgelsesspørgsmål. Disse skal hjælpe med den bedst mulige besvarelse af afhandlingen. 

Derudover indeholder dette afsnit også afgrænsning samt metode. 

Kapitel 2 – Redegørelse:  Her vil der blive redegjort for baggrunden og udarbejdelsen af IFRS 16, som er det 

første undersøgelsesspørgsmål. Herudover vil der i denne sammenhæng blive redegjort for IASBs 

begrebsramme. Årsagen til dette, skyldes at IASB’s begrebsramme skal bruges i sammenhængen mellem 

hvordan man går fra IAS 17 til IFRS 16, hvilket hjælper til at besvare en del af det 2. undersøgelsesspørgsmål.  

Kapitel 3 – Analyse: I dette kapital udarbejdes en analyse af forskellen mellem reglerne i IFRS 16 forhold til 

den nuværende IAS 17, som er en forsættelse af besvarelsen fra kapital 2. Derudover vil der i form af 

beregninger og undersøgelsesspørgsmål 3 analyseres, hvorledes den regnskabsmæssige behandling vil blive 

ændret ved brug af IFRS 16. 

Kapitel 4 – Vurdering: På baggrund af redegørelsen og analysen i kapital 2 og 3, er det muligt at finde frem til 

hvilken betydning implementeringen af IFRS 16 har haft, hvilket vil blive vurderet i dette kapitel.  

Kapitel 5 – Konklusion: I dette kapital besvares den overordnede problemformulering med baggrund i de 

tidligere kapitlers resultater. 

4. Kort introduktion til leasing ved IFRS 16 

Leasing er som nævnt i problemstillingen blevet meget populært i det danske erhvervsliv og er en af de mest 

udbredte finansieringsformer, især når det har med transport at gøre i den ene eller anden form.  

Når man snakker leasing, taler man om leasinggiver som er personen der ”udlejer” aktivet til leasingtager, 

som er personen der mod et vederlag ejer brugsretten til aktivet i leasingperioden. Leasing kan kort beskrives 

som en måde, hvorpå man investerer i et aktiv såvel som et banklån eller et køb. Det specielle ved leasing er, 
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at man modsat et banklån dog kun finansierer aktivet over en vis periode. I IFRS 16 bliver der lagt vægt på, 

at det er en leasingaftale når leasingtager styrer et vis aktiv.7 

Ved bilag 1 er der indhentet et beslutningstræ vedrørende leasing efter IFRS 16, som ved at følge trinnene 

viser om man har med en leasingforpligtelse efter IFRS 16 at gøre. Beslutningstræet beskriver om der er tale 

om et specifikt aktiv. For at beskrive dette skal der i leasingaftalen f.eks. specifikt stå, at det er denne her bil 

man leaser med dette registreringsnummer. Derefter skal leasingtager have brugsretten til aktivet og have 

alle de økonomiske fordele, der medfølger i den givne leasingperiode. Leasingtager skal derudover have 

retten til at bestemme over hvordan aktivet bruges. Kan alle disse gennemgås og er beskrevet, er der tale 

om en leasingaftale. Er der derimod et af de steps, som er beskrevet i beslutningstræet, ikke gældende for 

aftalen, er der ikke tale om en leasingaftale og man kan derfor ikke indregne denne efter reglerne i IFRS 16.8 

5. Årsagen til udarbejdelsen af IFRS 16 

5.1 Begrebsrammen IASB 

I dette afsnit vil jeg komme ind på IASB’s begrebsramme, da denne begrebsramme sørger for at finde 

løsninger af udfordringer for regnskaber herunder sammenligningen af disse. Begrebsrammen skal alt i alt 

sørge for at forståelsen af regnskaber for regnskabslæsere bliver gjort nemmere. Derudover vil jeg med 

begrebsrammen gerne belyse hvilke informationsværdier regnskabsbrugere har eftersøgt i IAS 17, der har 

lagt til grund for at FASB og IASB udarbejdede IFRS 16. 

Begrebsrammen FASB blev udarbejdet i perioden 1978-85 og dannede grobund for udarbejdelsen af IASB’s i 

1989 og efterfølgende blev ÅRL’s begrebsramme udarbejdet i 2001. Nærmere sagt bliver begrebsrammen 

beskrevet som den finansielle rapporterings grundlov. Målet med begrebsrammen er, at komme med 

retningslinjer overfor virksomhederne, så den finansielle rapportering skaber en bedre regnskabsforståelse 

overfor regnskabsbrugeren.9 Nedenfor vil jeg komme ind på begrebsrammen, der blev opdateret i maj 2018, 

som eksempelvis medførte rammer for udarbejdelsen og præsentationen af regnskaber aflagt efter IFRS.10 

Begrebsrammen indeholder nu 8 kapitler, hvoraf de kapitler der vurderes relevant i forhold til 

problemstillingen, er beskrevet nedenfor. 

                                                           
7 https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf side 13. 
8 Bilag 1 – Beslutningstræ vedrørende leasing efter IFRS 16 
9 Finansiel rapportering – Teori og regulering, 3 udgave, side 196-197. 
10 https://www.ey.com/dk/da/services/assurance/ey-artikel-20180515-iasb-issues-revised-conceptual-framework-for-
financial-reporting 
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5.1.1 Kapitel 1 – Formålet med finansiel rapportering  

Kapitlet omfatter målsætningen om generel økonomisk rapportering og hvem der bruger de finansielle 

rapporter. Dem der bruger de finansielle rapporter beskrives i dette tilfælde som værende långivere, 

kreditorer samt investorer. Det er selvfølgelig forskelligt fra regnskabsbruger til regnskabsbruger, hvad de 

søger af informationer. Begrebsrammen prøver bedst muligt at nå ud til alle, selvom dette ikke er muligt. Her 

bliver investorerne tilgodeset, da de vurderes som den gruppe med det største informationsbehov og hvor 

man samtidig også kan dække nogle af de andre interessenters behov.1112 

5.1.2 Kapitel 2 – Kvalitative egenskaber  

Dette kapitel præciserer, hvad der gør finansiel information nyttig, hvilket vil sige at oplysninger skal være 

relevante og troværdige. Der bliver her fokuseret på 2 fundamentale egenskaber i form af relevans og 

validitet, da disse skaber nytteværdi for de primære brugere. I gennemgangen af følgende henvises til bilag 

2, som viser fundamentale og forstærkende egenskaber for at opnå størst mulig nytteværdi for brugerne.13  

Relevans skal forstås ved at informationen der oplyses, skal kunne gøre en forskel for en brugers beslutninger 

vedrørende ressourceallokering. Disse informationer gør sig gældende ved at have enten en prognoseværdi 

eller bekræftelsesværdi. Ved prognoseværdi forstås der, at information har værdi som input til 

prognoseprocessen. Ved bekræftelsesværdi forstås det der gør det muligt at bekræfte tidligere forventninger 

eller på grund af ny information ændre på disse.  

Validitet skal forstås ved at den finansielle information repræsenterer de økonomiske fænomener, hvilket 

nærmere bestemt betyder at ”den måler det, man ønsker at måle”. Ved validitet er der 3 egenskaber at være 

opmærksom på, disse er fuldstændighed, neutral samt fejlfri. Fuldstændighed er når den finansielle 

rapportering indeholder alle informationer om de underliggende økonomiske fænomener, som er 

nødvendige for at der kan træffes rationelle beslutninger. Neutral er når regnskabsinformation ikke må være 

farvet, hvilket vil sige at regnskabsinformationen skal være så neutral som muligt og ledelsen ikke på den ene 

eller anden måde må påvirke regnskabsinformationen. Fejlfri vedrører som det ligger i ordet, at 

regnskabsinformation skal være fejlfri, da det ellers ikke vurderes som valid. 

Der er ydermere 4 forstærkende egenskaber, der berøres i dette kapital. Disse er sammenlignelighed, 

verificerbarhed, rettidighed samt forståelighed. Forstærkende kvalitative egenskaber sørger for at man får 

den mest nyttige information, da den adskiller den mindre nyttige information. Ved sammenlignelighed skal 

                                                           
11 Finansiel rapportering – Teori og regulering, 3 udgave, side 199-204. 
12 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-
conceptual-framework-april2018.pdf side 3. 
13 Bilag 2 – Fundamentale og forstærkende egenskaber 
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det forstås, som det er muligt for den primære bruger, for eksempel at kunne sammenligne regnskaber i en 

vis periode (tidssammenligning) eller sammenligne virksomheder (virksomhedssammenligning). Derudover 

er der verificerbarhed, som betyder at det også i en vis grad, er brugerne selv, der skal tolke på regnskabet. 

Dette er grundet, at der også er ting med i et regnskab som der ikke er sikre og regler for, hvorfor disse skal 

verificeres af brugeren selv. Rettidighed ligger lidt i ordet selv. De informationer der er i regnskabet, skal 

være rettidige, da brugerne ikke kan bruge informationer der er uaktuelle til noget. Til sidst er der 

forståelighed, som defineres ved at brugere der har kendskab til området og som bearbejder informationen 

grundigt, skal kunne forstå indholdet.1415 

5.1.3 Kapitel 4 – Regnskabets elementer  

Dette kapitel definerer fem elementer i årsregnskaber - et aktiv, en forpligtelse, egenkapital, indtægter og 

omkostninger. I den opdaterede version af begrebsrammen for 2018 er aktiver og forpligtelsers definitioner 

blevet ændret. Nedenfor listes både den gamle og den nye definition op. 

Aktiv 

Gammel definition Ny definition 

”En ressource kontrolleret af virksomheden som 

følge af tidligere begivenheder og fra hvilke 

fremtidige økonomiske fordele forventes at 

komme til virksomheden.” 

”En nuværende økonomisk ressource der 

kontrolleres af virksomheden som følge af tidligere 

begivenheder. En økonomisk ressource er en ret, 

der har potentiale til at give økonomiske fordele.” 

Den nye definition betegner, at et aktiv er en økonomisk ressource og at de potentielle økonomiske fordele 

ikke længere forventes at strømme til. Aktivet behøver ikke være sikkert eller sandsynligt, men hvis dette er 

tilfældet, kan indregning og måling af aktivet blive påvirket. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Finansiel rapportering – Teori og regulering, 3 udgave, side 204-210. 
15 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-
conceptual-framework-april2018.pdf side 3-4. 
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Nedenfor ses den nye og den gamle definition af en forpligtelse. 

Forpligtelse 

Gammel definition Ny definition 

”En virksomheds nuværende forpligtelse 

som stammer fra tidligere begivenheder, hvis 

afregning forventes at 

ske ved en afståelse fra virksomhedens ressourcer, 

der indebærer økonomiske 

fordele.” 

”En nuværende forpligtelse der giver økonomiske 

ressourcer som resultat af tidligere begivenheder. 

En forpligtelse betegnes som en pligt 

virksomheden ikke har evne til at undgå i praksis.” 

Forskellen på den nye og den gamle version, er at den nye betegner, at en forpligtelse er en pligt til at 

overføre en økonomisk ressource og ikke nødvendigvis en afståelse fra virksomhedens ressourcer som før.1617 

5.1.4 Kapitel 5 – Indregning  

I dette kapitel beskrives kriterier for indregning af aktiver og passiver. IASB nævner at dette skal opfylde de 

krav, der er i begrebsrammen vedr. definition og indregningskriterier. Hvis ikke det gør dette, kan selskabet 

ikke tage det med i deres årsrapport. Der er også i denne kommet ændringer i 2018, hvor IASB beskriver at 

enten et aktiv eller en forpligtelse kun kan indregnes, hvis det giver en regnskabsbruger relevant information 

eller er validt. IASB har dog valgt at fremhæve 2 situationer, hvorpå det ikke er muligt at indregne hverken et 

aktiv eller en forpligtelse, da det enten ikke er relevant information eller er validt. Disse situationer er hvis 

der er usikkerhed om eksistensen af enten aktivet eller forpligtelsen, samt hvis der er lille sandsynlighed for 

de fremtidige økonomiske fordele.18 

5.1.5 Kapitel 6 – Måling  

Dette kapital beskriver forskellige måleenheder, de oplysninger de giver samt de faktorer der skal overvejes, 

når man vælger måleenhed. IASB vurderede om en måleenhed var nok, men fandt frem til at forskellige 

måleenheder kunne give brugeren mere nyttige oplysninger, hvorefter de fandt frem til to måleenheder i 

form af historisk kostpris og dagsværdi. Det er op til virksomhederne, hvilken måleenhed de vælger at 

benytte, bare det gør sig gældende at den de vælger har den største validitet og relevans i forhold til 

brugeren. Grunden til der fokuseres på dette, skyldes der er meget forskel på disse 2 måleenheder. Derfor 

                                                           
16 Finansiel rapportering – Teori og regulering, 3 udgave, side 212-213. 
17 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-
conceptual-framework-april2018.pdf side 5-6. 
18 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-
conceptual-framework-april2018.pdf side 6-7. 
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har IASB opstillet 2 ting man skal kigge på inden man vælger den rigtige måleenhed. Man skal se på 

egenskaben for aktivet eller forpligtelsen og derudover om disse bidrager til de fremtidige pengestrømme.19  

5.1.6 Kapitel 7 – Præsentation og klassifikation 

Kapital 7 vedrørende præsentation og klassifikation blev ikke berørt i 2010 udgaven og der er derfor i 2018 

kommet nye regler herfor. Det er essentielt for oplysninger i årsregnskaber, at disse er relevante og bidrager 

til en troværdig forståelse. Der kom 3 nye regler, men det er kun den ene der er relevant for dette emne. 

Med de nye regler blev det nemlig vedtaget, at man skulle oplyse følgende: Begreber der beskriver, hvordan 

oplysninger skal præsenteres og offentliggøres i regnskaber.20 

5.2 Kritikpunkter i ”Discussion Paper – Leases, Preliminary Views” samt effektanalyse 

Her vil jeg som mit første underspørgsmål lyder komme ind på årsagen til udarbejdelsen af IFRS 16. 

Derudover vil IAS 17 blive beskrevet og overgangen fra denne til IFRS 16 samt hvad brugere af regnskabet 

har eftersøgt, siden man i begrebsrammerne IASB og FASB begyndte at udarbejde den nye leasingstandard. 

Som beskrevet problemstillingen er leasing noget virksomheder gør mere og mere brug af både i Danmark 

men også i Europa. Derfor har der naturligvis også været et øget fokus på leasingforpligtelserne i 

udarbejdelsen af regnskaberne og forståelsen hos brugerne af regnskabet. Den hovedsagelige grund til 

udarbejdelsen, bunder i at brugerne ikke har kunne finde sammenligningsgrundlag i den tidligere IAS 17, 

herunder den regnskabsmæssige behandling af henholdsvis operationel og finansiel leasing. I 2009 begyndte 

starten på udarbejdelsen af IFRS 16, da IASB 2009 udarbejdede en skrivelse ”Discussion Paper – Leases, 

Preliminary Views”, hvor de berører de punkter, der er blevet kritiseret ved fremstillingen af leasing i 

regnskaber.21 

Vigtigt er det også at se på den effektanalyse IFRS udarbejdede i 2016 efter udarbejdelsen af de kritikpunkter 

der er i skrivelsen ”Discussion Paper – Leases, Preliminary Views”. Analysen gik ud på at finde frem til hvor 

mange af omkring 30.000 noterede virksomheder verden over, der ikke havde indregnet leasing i deres 

balance. Et udsnit af denne analyse viste for eksempel, at 14.000 af disse i alt 30.000 virksomheder, ikke 

havde indregnet leasing i balancen i deres seneste årsrapport. Dette svarede til fremtidige betalinger på 

minimum 2,86 trillioner US$ svarende til en estimeret nutidsværdi på 2,18 trillioner US$. Nedenfor er disse 

                                                           
19 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-
conceptual-framework-april2018.pdf side 7-8. 
20 https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-applying-conceptual-framework-april2018/$FILE/ey-applying-
conceptual-framework-april2018.pdf Side 8. 
 
21 http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf 
side 12-13.  
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virksomheder som fremgår af figur 1, hvori man kan se i procentantal hvilke dele af verden den ikke 

indregnede leasing fordeler sig. Derudover viste analysen også at 1.145 af disse virksomheder svarende til 

3,8 procent af det samlede antal på 30.000, stod for over 80 procent af den samlede værdi på 2,86 US$, som 

svarer til 1,83 trillioner US$. Dette svarer til at hver virksomhed ikke har indregnet leasing for mere end 300 

millioner US$. Derefter blev banker og forsikringsfirmaer sorteret fra, på grund af deres uforholdsmæssige 

størrelse af balancer. Derefter var der 1.022 virksomheder, der viste sig at have 1,66 trillioner US$, som ikke 

indregnede leasing. Disse repræsenterede 76% af det samlede antal på 2,18 trillioner US$, som vist nedenfor 

i figur 2. Denne viser også fordelingen i forhold til verdensdel.22 

 

 

 

Det er ligeledes vigtigt at definere henholdsvis finansiel- og operationel leasing. Finansiel leasing er defineret 

ved at være en leasingform, hvor leasingtager forpligter sig til at købe eller henvise til en køber, når 

leasingaftalen udløber. Det vil sige, at leasingtager har risikoen på sin side. Operationel leasing er defineret 

ved at være alle andre leasingkontrakter end finansiel leasing, men kan også beskrives ved at en leasinggiver 

indestår for restværdi efter udløb af leasingaftalen. Dette er altså en leasingform, hvor leasingtager ikke er 

forpligtet til at sælge den leasede genstand efter endt udløb, hvilket betyder at leasinggiver har risikoen på 

sin side.23 

                                                           
22 https://www.ifrs.org/-/media/project/leases/ifrs/published-documents/ifrs16-effects-analysis.pdf side 14-15. 
23 http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf 
side 12. 

Figur 1. Procentdel af IFRS / US GAAP-virksomheder 
som ikke indregner leasing i balancen 

Figur 2. Leasing som ikke er indregnet i 
balancen fordelt på verdensdele 
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Nedenfor ses nærmere på de 4 kritikpunkter, der bliver berørt i skrivelsen ”Discussion Paper – Leases, 

Preliminary Views” og sammenkæde dem med tidligere punkter fra IASB’s begrebsramme. Til sidst 

sammenholdes disse oplysninger med udsnittene fra IFRS’s effektanalyse. 

5.2.1 Kritikpunkt 1 

Den tidligere standard er også blevet kritiseret for dens kompleksitet af dem, der forbereder regnskaberne 

samt revisorerne. Det har været vanskeligt for dem at definere, hvor man skulle opdele henholdsvis finansiel- 

og operationel leasing. Derfor har virksomheder haft muligheden for at klassificere deres leasingkontrakter, 

så det så bedst ud for virksomheden udefra, da de har haft muligheden for at vise dem i balancen eller i en 

note.24  

Den forstærkende egenskabs sammenlignelighed har i dette kritikpunkt heller ikke været gældende jævnfør 

begrebsrammens bestemmelser, da der ikke har været en overordnet standard for, hvordan disse skulle 

klassificeres i regnskabet. Dog har virksomheden selv kunne påvirke denne placering. Da disse to forskellige 

leasingtyper kan have transaktioner, som kan behandles på forskellige måder fra virksomhedens side af, har 

dette også påvirket sammenligneligheden af regnskabet negativt.25 

Kritikpunktet har endvidere berørt indregning i begrebsrammen, da virksomheder selv har kunne placere 

leasingkontrakter og ikke nødvendigvis givet regnskabsbruger den relevante information de søger i et 

regnskab. 26 

Det er imod begrebsrammen at virksomheder selv har kunne placere deres leasingkontrakter, så det giver 

det bedste billede udadtil, da præsentationen og klassifikationen ikke har været opfyldt her. Den måde som 

virksomheden har valgt at præsentere deres leasingkontrakter, har ikke været relevant og bidraget til en 

troværdig forståelse, da de har kunne placere dem for deres eget bedste.27 

Til sidst har begrebsrammen punktet neutral under validitet. Da kritikpunktet beskriver, at det har været 

muligt at påvirke regnskabet i forhold til præsentationen af leasing, mindskes neutraliteten. Dette skyldes, 

at ledelsen ikke på den ene eller anden måde skal kunne påvirke den regnskabsinformation, der kommer ud 

til brugeren.28 

                                                           
24 http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf 
Side 15. 
25 Afsnit 5.1.2 i afhandlingen. 
26 Afsnit 5.1.4 i afhandlingen. 
27 Afsnit 5.1.6 i afhandlingen. 
28 Afsnit 5.1.2 i afhandlingen. 
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5.2.2 Kritikpunkt 2 

Mange regnskabsbrugere mener at operationel leasing skal indregnes i regnskabet under balancen, så 

sammenligneligheden af virksomheder er nemmere. Brugerne har følt sig nødsaget til selv at tilpasse 

regnskabet, for at få en større forståelse af forpligtelsen eller aktiver. Dette har de ikke kunne gennemføre 

på et ordentligt niveau, da informationer i regnskaberne har været utilstrækkelige til at kunne afspejle disse 

fuldstændig. Beskrevet før i dette kapitel er der stor forskel, når man taler om finansiel- eller operationel 

leasing. Kritikpunkt 2 berører, at der har været fokus på disse to former for leasing, som regnskabsmæssigt 

skal behandles forskelligt, selvom transaktionerne kan se meget ens ud. Dette er med til at reducere 

sammenligneligheden overfor brugerne.29 

I forhold til IASB begrebsramme har ovenstående kritik også været korrekt kritiseret, da begrebsrammen 

beskriver mange forskellige punkter, hvorpå dette ikke er acceptabelt. Under begrebsrammens kvalitative 

egenskaber, som indeholder validitet herunder fuldstændighed. Dette har ikke gjort sig gældende, da 

kritikken bygger på, at informationer omkring leasing ikke indeholdte alle de informationer om de 

underliggende økonomiske fænomener. Dette har brugerne efterlyst, da de ud fra regnskaberne ikke har 

kunne træffe beslutninger uden selv at skulle tilpasse dem. Under dette punkt i begrebsrammen, gør en af 

de 4 forstærkende egenskaber sig også gældende, da brugerne generelt har efterlyst sammenlignelighed i 

den tidligere standard.30 

Begrebsrammen under indregning, ligger ved den nye fortolkning fra 2018. Beskrevet tidligere vægt på enten 

et aktiv eller en forpligtelse kun kan indregnes, hvis det giver en regnskabsbruger relevant information eller 

er validt. Hvis man tolker lidt på begrebsrammens beskrivelse i forhold til kritikpunkt 2, har leasing ikke været 

indregnet så det var relevant eller validt. Dette er grundet informationsværdien for brugerne, ikke har været 

tilstrækkelig og derfor selv har måtte tilpasse regnskabet.31  

Derudover har det ved den tidligere standard ikke været muligt på samme måde, at stå inde for at regnskabet 

har indeholdt en troværdig forståelse. Derudover har de begreber, der skal beskrive hvordan oplysninger skal 

præsenteres og klassificeres i regnskabet, ikke have været muligt at beskrive i dybden på samme måde som 

den nye standard ligger op til. Derfor vil præsentationen og klassifikationen i regnskabet også have haft nogle 

komplikationer i forhold til den tidligere standard. Der er dog punktet omkring verificerbarhed, den er bare 

ikke gældende her, da de informationer henholdsvis finansiel- og operationel leasing indeholder, er 

                                                           
29 http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf 
side 14. 
30 Afsnit 5.1.2 i afhandlingen. 
31 Afsnit 5.1.4 i afhandlingen. 
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forskellige og skal behandles ens. Derfor er det ikke regnskabsbrugeren, der selv skal verificere disse, da disse 

informationer er sikre, mens der også er regler for disse. 32 

5.2.3 Kritikpunkt 3 

Regnskabsbrugere har ved kritikpunkt 4, kritiseret den tidligere standard for at virksomheder kunne indregne 

deres leasingaktiver- eller forpligtelse som operationel leasing. Dette har medført at virksomhedens balance 

ikke er blevet påvirket, da det derfor ikke er indregnet som et aktiv eller en forpligtelse. På den måde har 

virksomhederne kunne ”gemme” deres gældsposter væk, hvilket også har medført en forbedring af deres 

nøgletal. Når investorer eller banker skal henholdsvis investere eller finansiere en virksomhed, tager de som 

regel udgangspunkt i virksomhedernes nøgletal. De nøgletal regnskabsbrugerne bruger til at vurdere dette, 

tager oftest udgangspunkt i virksomhedernes balance poster, hvilke ikke har været påvirket ved indregning 

som operationel leasing.33  

Den forstærkende egenskabs forståelighed, har været formindsket hos brugeren, som når det bliver 

medtaget i IASB’s kritikpunkt, må vurderes værende en bruger, der har en vis erfaring med regnskaber og 

forståelighed af disse. Den har været formindsket, da brugeren ikke har følt de nøgletal der har været 

udarbejdet, har afspejlet regnskabet på rigtig vis.  

Validitet herunder neutraliteten af regnskaber, berøres igen i dette kritikpunkt, da brugeres forståelse af 

regnskabet bliver formindsket, når virksomheden kan påvirke nøgletallenes udformning.34 

Ved dette kritikpunkt har klassifikationen ikke været gælde, da brugeren har efterspurgt mere 

gennemsigtighed med leasingkontrakterne, så de ikke ”bare” kan indregnes som operationelt og dermed ikke 

gøre sig gældende i balancen.35 

5.2.4 Kritikpunkt 4 

Sidste kritikpunkt berører igen operationel leasing. I dette tilfælde vedrører det, at leasingkontrakter der er 

operationelle, ikke skal indregnes og omvendt. Således at virksomheden som leaser aktivet, har brugsretten 

over det leasede.  

Under regnskabets elementer i IASB’s begrebsramme er der kommet en nye definition af aktiver og 

forpligtelser, hvilket dette kritikpunkt ikke opfylder. Vedrørende aktivet beskriver den nye definition, at det 

er en økonomisk ressource virksomheden har nu og som kontrolleres af virksomheden, på baggrund af en 

                                                           
32 Afsnit 5.1.5 og 5.1.2 i afhandlingen. 
33 http://archive.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Leases/DPMar09/Documents/DPLeasesPreliminaryViews.pdf 
Side 15. 
34 Afsnit 5.1.2 i afhandlingen. 
35 Afsnit 5.1.6 i afhandlingen. 
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tidligere begivenhed. Virksomheden har fået brugsretten til aktivet ved at underskrive en leasingkontrakt. 

Ved brugsretten kan man sige at den nuværende økonomiske ressource, bliver beskrevet samtidig med at 

underskriften definerer, at det kontrolleres af virksomheden på baggrund af en tidligere begivenhed. 

Vedrørende den nye definition af forpligtelse, opfyldes denne heller ikke her på samme vilkår som aktivet.36 

Under indregning i begrebsrammen er det beskrevet at et aktiv eller en forpligtelse skal indregnes, hvis det 

samtidig giver brugeren relevant information eller er validt. Dette gør sig gældende ved dette kritikpunkt, da 

det giver brugeren relevant information, samtidig med de valide informationer er beskrevet i den 

leasingkontrakt, der er indgået ved aftalens indgåelse.37 

Det opfylder også kravene i måling, da man inden man vælger måleenhederne historisk kostpris eller 

dagsværdi, skal se på egenskaben for aktivet og forpligtelsen samt om disse bidrager til fremtidige 

pengestrømme i virksomheden. Dette er også muligt at definere for en operationel leasingkontrakt, hvorfor 

det skal indregnes.38 

Til sidst gør validitet sig også gældende, da det er beskrevet ved ”den måler det, man ønsker at måle”. I dette 

kritikpunkt måles der ikke det man ønsker at måle og regnskabsinformationen, der kommer ud af det vil 

derfor ikke være fejlfri, da det ikke vurderes validt.39 

5.3 Interviews med Nordea og Nordania omkring deres holdning til betydningen ved 

leasingtagerens implementering af IFRS 16 

De personer der er blevet interviewet i forbindelse med afhandlingen, er personer for henholdsvis Nordea 

samt Nordania der har indblik i IFRS 16, hvilket jeg har lagt vægt på at de havde ved indhentning af disse 

interviews. Samtidig er personerne blevet interviewet særskilt, hvilket vil sige de ikke har noget med 

hinanden at gøre, hvis de kommer med samme synspunkt på et af spørgsmålene. Netop Nordea og Nordania 

jeg har indhentet interviews fra, er begge regnskabsbrugere der beskæftiger sig med virksomheder som er 

leasingtager og bliver berørt af IFRS 16. Hovedsageligt foregår det ved kreditvurderingen af kunderne som 

ved Nordea, hvis de for eksempel skal have et nyt lån eller Nordania ved kreditvurderingen, hvis der for 

eksempel skal leases nye ting. 

Begge personer udtaler at de ofte har med leasing at gøre i deres kreditvurderingsprocesser. Max Nielsen fra 

Nordea udtaler: ”Vi har ofte kreditvurderinger hvori leasing indgår, idet vi selv tilbyder leasing. Det tages også 

                                                           
36 Afsnit 5.1.3 i afhandlingen. 
37 Afsnit 5.1.4 i afhandlingen. 
38 Afsnit 5.1.5 i afhandlingen. 
39 Afsnit 5.1.2 i afhandlingen. 
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med i kreditvurderingen såfremt der laves operationel leasing i selskaberne.” Derefter supplerer Mathias 

Birkebæk Petersen fra Nordania med: ”Ja vi ser ofte at vores kunder har leasingengagementer i forvejen og 

også lejeforpligtelser som jo indgår i standarden.” Dette danner grundlag for at der noget begge personer 

arbejder med samt at det er noget de tit ser hos virksomheder de har med at gøre.  

Begge er da også af denne holdning, at den nye standard ikke har ændret noget i forhold til deres 

kreditvurdering, da de allerede ved den gamle standard selv lavede korrektioner, for at danne et korrekt 

grundlag. I Nordea mener de dog at leasing uden for balancen har været et problem, selvom de selv har 

foretaget disse korrektioner, hvilket fremadrettet vil gøre det nemmere for dem. Max Nielsen udtaler 

således: ”Nej, vi har taget højde for dette i vores kreditvurderingsprincipper. Det har dog helt klart været et 

problem med leasing som ikke har været med i balancen, hvorfor det selvfølgelig vil gøre, det nemmere for 

os nu.” 

Sammenligneligheden er de to personer dog ikke helt enige med hinanden i, men det skyldes nok også at 

den ene er fra en bank og den anden er fra et leasingselskab. I Nordea påvirker IFRS 16 opjusterede punkt 

vedrørende sammenlignelighed dem ikke, da de allerede førhen have taget højde for dette. Dette svar kan 

man dog også sige at standarden dog opfylder noget, da Nordea er enige i at leasing udenfor balancen har 

været en udfordring, da de har rettet dette selv. Max Nielsen udtaler følgende: ”Personligt synes jeg ikke det 

påvirker os så meget – da vi i forvejen havde operationelt leasing med i betragtningen.” Tværtimod mener 

de hos Nordania at det hjælper dem i en vis grad, da de automatiserer deres processer ved indhentning af 

data. Mathias Birkebæk Petersen udtaler følgende: ”Ja alt andet lige bliver det nemmere og muligt at 

automatisere når vi anvender regnskabsdata fra BIG når leasingforpligtelserne bliver givet.” 

I Nordea laver de dog ikke nogen ændringer i nøgletallene, men ændrer placeringen af operationel leasing, 

hvis den ikke fremgår i balancen. Max Nielsen udtaler: ”Nej, vi re-klassificerer hvis der er operationel leasing 

som ikke indgår i balancen.” 

De udtaler begge at de ikke mener stigningen indenfor leasing vil blive påvirket ved implementeringen af IFRS 

16. Tværtimod tror de i Nordea at det fremadrettet påvirker andre lånetyper, da leasing bliver indregnet i 

balancen. Max Nielsen udtaler følgende: ”Det er svært at sige. Jeg tror i højere grad der vil være 

begrænsninger for andre lånetyper, nu hvor andre i højere grad vil medtage leasing i balancerne.” Nordania 

kan tværtimod måle i deres tal i antal af leasingaftaler de laver, de har ikke mærket nogen forskel. Samtidig 

mener de at det bunder i de mange fordele ved at lease, hvor Mathias Birkebæk petesen udtaler: ”Det er ikke 

noget vi har kunnet mærke på efterspørgslen for leasing. Der er fortsat mange fordele ved at lease. Herunder 

likviditetsmæssige fordele, specialist fordele, sikkerhed i fremtidige omkostninger etc.” 
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Begge parter er dog også enige i, at den nye standard ikke kommer til at have den store forskel i deres 

kreditvurderinger af virksomhederne. Det skyldes at de som beskrevet før stadig vil foretage deres egne 

korrektioner, hvilket i bund og grund ligger i den sammenlignelighed de vil opnå. Nordea mener at 

virksomhederne stadig har muligheden for at vurdere, hvorvidt leasing skal med i balancen eller ikke, hvorfor 

de stadig bliver nød til at lave disse korrektioner for netop at opnå sammenlignelighed. I Nordania er de som 

beskrevet enige i at det ikke ændrer noget, men de bunder det dog i der stadig er taget højde for 

leasingforpligtelserne i eventualforpligtelserne (off. balance). Max Nielsen udtaler følgende: ”Nej ikke som 

udgangspunkt. Vi har ikke set de direkte ændringer fra virksomheder endnu, men vores holdning er vi stadig 

vil laver vores egne korrektioner. Det skyldes at virksomheder i standarden stadig har muligheden, for at 

vurdere om leasing skal med i balancen eller ikke. ” Mathias Birkebæk Petersen følger op med følgende: ”Det 

korte svar er nej og det er fordi der i forvejen er taget højde for at der ligger leasingforpligtelser off. balance.” 

Ovenstående udtalelser og kommentarer er af den holdning, at de stadig vil foretage korrektioner af 

regnskaberne som ved den tidligere IAS 17 standard. Dette bunder de i at IFRS 16 stadig indeholder 

undtagelsesregler for indregningen, hvorfor de vurderer at sammenligneligheden blandt virksomhederne er 

blevet bedre, men stadig ikke er helt opfyldt. Fremadrettet ser de heller ikke deres kreditvurderingsprocesser 

ændrer sig, da IFRS 16 ikke indeholder ændringer, som de mener er nyttige for dem, hvorfor de stadig vil 

foretage de korrektioner de tidligere har gjort. Det skal dog tages med forbehold, da de ikke har set 

ændringen af regnskaberne i praksis endnu, hvorfor det er svært for dem at konkludere noget endeligt før 

de har set regnskaber med implementeringen.4041 

5.4 Delkonklusion af årsagen til udarbejdelsen af IFRS 16 

I dette afsnit er IABS’s begrebsramme blevet berørt for at give et belæg for de kritikpunkter, der har været i 

skrivelsen ”Discussion Paper – Leases, Preliminary Views” fra IASB. Afsnittet indeholder massiv kritik af den 

tidligere leasingstandard, hvilket belæggene som beskrevet bekræfter kraftigt. Belæggene er også 

udarbejdet efter IASB i 2018, kom med en opdateret begrebsramme som er belyst. Dog er det ikke ændringer, 

der ændrer brugerens opfattelse af regnskabet, hvorfor disse ændringer ikke har givet udslaget for 

udarbejdelsen af IFRS 16, som også har været undervejs siden 2009. Kritikpunkterne vedrører hovedsageligt 

definitionen af, hvordan de operationelle- og finansielle leasingkontrakter skal indarbejdes i regnskabet. 

Dette er for at brugeren skal opnå en større informationsværdi af disse, da de ikke har været tilstrækkelige 

tidligere. Den tidligere standard har ikke indarbejdet de leasingkontrakter, der har været operationelle på 

                                                           
40 Bilag 5 – E-mail interview med Max Nielsen, Nordea. 
41 Bilag 6 – E-mail interview med Mathias Birkebæk Petersen, Nordania. 
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korrekt vis, hvilket kritikpunkt 4 ligger stor vægt på. Kritikpunktet viser også at begrebsrammen ikke er 

efterlevet korrekt, så de har set sig nødsaget til at foretage denne ændring.   

IFRS’s udarbejdede effektanalyse fra 2016, viser at der rent statistisk også har været belæg for udformningen, 

da tallene i analysen mildest talt er skræmmende. Dette kommer til udtryk, når man ser hvor mange 

virksomheder, der ikke havde deres leasingaftaler indarbejdet i balancen. Det skræmmende ved tallene er, 

at det kun er et udsnit af omkring 30.000 børsnoterede virksomheder, der er udvalgt her. Hvis man ser på 

virksomheder udover disse, vil antallet af virksomheder, der ikke har indarbejdet deres leasingkontrakter i 

balancen stige drastisk, da det ikke har været et krav. Det skal dog nævnes, at virksomhederne på ingen måde 

har udarbejdet årsregnskaber, der ikke har overholdt lovgivningen. Det har ikke været et krav i den tidligere 

standard. Virksomhederne har ”udnyttet” de restriktioner, der har været for at fremstille deres regnskaber 

på bedst mulig vis, hvilket naturligvis er til at følge. 

Det har været meningen at belyse, hvorfor IFRS 16 er blevet udarbejdet og hvilket kritikpunkter, der har 

været i forhold til den tidligere standard IAS 17. Afsnittet omkring udformningen af IFRS 16, har bekræftet at 

der har været belæg for udarbejdelse af den nye leasingstandard. Så skal regnskabsbrugerne for eftertiden 

ikke udarbejde egne nøgletal, men kan i stedet stole på at den information, der kommer ud af 

årsregnskaberne er gennemsigtige, valide og relevante.  

Med de interviews der er indhentet fra henholdsvis Nordea og Nordania, vurderer de at IFRS 16 som 

udgangspunkt ikke får den store ændring for deres kreditvurderingsprocesser, da de stadig vil foretage 

korrektioner til regnskaberne. Dette mener de som udgangspunkt er nødvendigt i forhold til 

sammenligneligheden blandt virksomheder, da IFRS 16 stadig indeholder undtagelsesregler. De har dog ikke 

set ændringen hos deres virksomheder i praksis, hvorfor deres holdninger bunder i hvad de har fået af indsigt 

i IFRS 16. 

6. Den konkrete forskel på reglerne i IAS 17 og IFRS 16 

I dette afsnit har jeg taget udsnit af henholdsvis IAS 17 og IFRS 16, da en konkret beskrivelse af alle punkter i 

de 2 standarderne vil være for omfattende i forhold til afhandlingens omfang. Derudover lyder spørgsmålet 

på, hvilken forskel der er på de 2 standarder. 

6.1 IAS 17  

IAS 17 er den ”gamle” leasingstandard, som for virksomheder med regnskabsår begyndende pr. 1 januar 

2019 skal overgå fra, hvis ikke de har førtidsimplementeret IFRS 16. IAS 17 stammer tilbage fra 1982, hvor 
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den blev vedtaget og efterfølgende trådte i kraft 1. januar 1984.42 IAS 17’s formål er defineret således: 

”Standardens formål er at foreskrive en hensigtsmæssig regnskabspraksis for leasingtager og leasinggiver 

samt angive de oplysninger, der skal gives i forbindelse med leasingkontrakter”.43 Formålet beskriver derfor, 

at standarden er udarbejdet med henblik på leasingtager og leasinggiver. Eftersom det afsluttende 

underspørgsmål vedr. den regnskabsmæssige behandling i udvalgte virksomheder, tager udgangspunkt i 

leasingtager. Reglerne for leasinggiver fortsætter, hvorfor leasinggiver ikke bliver berørt. 

6.1.1 Anvendelsesområde 

IAS 17 bliver anvendt ved behandling af alle leasingkontrakter dog ikke de leasingkontrakter, som er 

beskrevet i standarden jf. punkt 2.44 Den bliver anvendt på de aftaler, der overdrager brugsretten til et aktiv, 

som leasinggiver i nogle tilfælde kan være forpligtet til at levere væsentlige tjenesteydelser, men dette ændre 

ikke på anvendelsen af aftalen for leasingtager. Standard bliver dog ikke anvendt på servicekontrakter, hvilket 

vil sige, at en aftale hvor brugsretten af et aktiv, ikke bliver overdraget til leasingtager.45 

6.1.2 Definitioner 

Definitionen af en leasingkontrakt er beskrevet således i standarden: ”En leasingkontrakt er en aftale, ifølge 

hvilken leasinggiver for en aftalt periode overdrager brugsretten til et aktiv til leasingtager mod en eller flere 

betalinger”. I IAS 17 arbejder man med to former for kontrakter, herunder finansielle- og operationelle 

leasingkontrakter, som er defineret i afsnit 5.2 i afhandlingen. Det skal klassificeres som enten finansiel- eller 

operationel leasingkontrakt ved indgåelse af leasingkontrakten, som er det første tidspunkt af enten datoen 

for kontraktens indgåelse eller leasingtager- eller givers forpligtelse til kontraktens hovedpunkter. Hvis 

kontrakten jf. aftalen bliver defineret som finansiel, skal de beløb der indregnes ved begyndelse af 

leasingperioden indregnes. En påbegyndt leasingperiode beskrives som den dato, hvor leasinggiver får 

brugsretten over aktivet. Det er også her den første indregning af kontrakten sker.46 

6.1.3 Klassifikationen af leasingkontrakter 

Klassifikationen af leasingkontrakter er defineret ved, i hvilket omfang risici og afkast forbundet med 

ejendomsrettet til det leasede aktiver er hos leasingtager- eller giver. Dette er som tidligere nævnt, beskrevet 

i afsnit 5.2 i afhandlingen. For at beskrive det kort er det ved finansiel leasing, at leasingtager står med 

                                                           
42 https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias17 
43 IAS 17, punkt 1. 
44 IAS 17, punkt 2. 
45 IAS 17, punkt 3. 
46 IAS 17, punkt 4. 
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risiciene og afkastet forbundet med ejendomsretten. Derudover også at leasinggiver står med disse ved 

operationel leasing.47  

Det skal dog konkret være ensartet beskrevet i aftalen, så man kan definere om det enten er en finansiel- 

eller operationel leasingaftale der er tale om. For disse beskrivelser, kan anvendes forskelligt hos henholdsvis 

leasingtager- og giver, så de klassificerer kontrakten forskelligt.48 Det er derfor jf. punkt 10 i IAS 17 beskrevet 

5 eksempler, hvilket normalt vil føre til at klassifikationen af kontrakten skal indregnes som værende 

finansiel. Derudover er der jf. punkt 11 i IAS 17 beskrevet eksempler, som separat eller kombineret vil føre 

til en klassifikation som finansiel. Det skal dog påpeges, at punkt 10 og 11 ikke altid er gældende for om der 

er tale om en finansiel leasingkontrakt, idet der kan være andre tydelige indikationer, der fremgår af 

kontrakten. Dette kan definere om der er tale om den ene eller den anden form. Der er altså tale om 

eksempler og ikke en lov der siger dette. Det der afgør det i sidste ende, er som beskrevet i starten, hvem 

der kender til kontraktens indgåelse og står inde for risici og afkastet forbundet med ejendomsretten.49 

Det bliver som nævnt ved aftalens indgåelse klassificeret, hvilken leasingkontrakt der er tale om. Hvis der i 

leasingkontraktens periode bliver aftalt en ændring af denne, dog ikke hvis der er tale om en fornyelse af 

kontrakten, som ændrer klassifikationen af kontrakten ved indgåelsen af kontrakten, opfattes denne 

kontrakt som en ny kontrakt for perioden.50 

6.1.4 Leasingkontrakter i leasingtagerens årsregnskab ved finansiel leasing 

6.1.4.1 Første indregning 

Når leasingperioden begynder, skal leasingtager være opmærksom på at den finansielle leasingkontrakt skal 

indregnes som aktiver og forpligtelser i opgørelsen af finansiel stilling. Dette er ved kontraktens indgåelse et 

beløb som for det leasede aktiv, svarer til dagsværdien eller hvis nutidsværdien af minimumsleasingydelserne 

er lavere, indregnes der til denne. Hvis det praktisk er muligt at opgøre den interne rente i kontrakten, er det 

denne diskonteringsfaktor, der skal anvendes når der skal beregnes nutidsværdien af 

minimumsleasingydelserne. Er det ikke muligt at opgøre denne, skal der anvendes leasingtagerens opgjorte 

lånerente. Hvis leasingtager har startomkostninger ved aftalens indgåelse, skal disse lægges til beløbet, der 

efterfølgende indregnes som et aktiv.51 Minimumsleasingydelser er defineret ved at være de ydelser 

                                                           
47 IAS 17, punkt 7. 
48 IAS 17, punkt 9. 
49 IAS 17, punkt 12. 
50 IAS 17, punkt 13. 
51 IAS 17, punkt 20. 
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leasingtager kan eller er forpligtet til at betale i løbet af leasingperioden. Lejeydelsen, skatter og 

serviceomkostninger medtages dog ikke, da disse skal betales af leasinggiver.52 

6.1.4.2 Efterfølgende måling ved forpligtelse  

De tidligere beskrevet minimumsydelser skal fordeles ud på finansieringsomkostningen, beskrevet som 

renterne og et afdrag samt en reduktion af den udestående forpligt, beskrevet som leasinggældens afdrag. 

Finansieringsomkostningen skal fordeles ud på hvert regnskabsår leasingperioden vedrører, for at der på de 

resterende forpligtelser er en konstant periodisk rente. Derudover skal de betingede lejeydelser fordeles ud 

som omkostninger på de regnskabsår de vedrører.53 Betinget lejeydelse er defineret ved, at være en del af 

leasingydelsen, dog ikke et fast beløb, men et beløb der er baseret på fremtidige faktorer, som ikke bare 

ændres med tiden. Et eksempel herpå kunne være, at leasingtager skulle betale en andel af sin fremtidige 

omsætning.54  Man kan egentlig sige, at det i praksis er det samme som hvis aktivet var finansieret ved et 

annuitetslån. 

6.1.4.3 Efterfølgende måling ved aktiv 

Et aktiv bliver indregnet til dagsværdi, hvortil de direkte startomkostninger tilskrives. I dette tilfælde 

medfører den finansielle leasingkontrakt hvert regnskabsår, afskrivninger på de afskrivningsberettigede 

aktiver samt finansieringsomkostninger. Disse afskrivningsberettigede aktivers afskrivningspraksis, skal være 

ens med den regnskabspraksis der er for de afskrivningsberettigede aktiver, der ejes. Disse afskrivninger 

beregnes derudover i overensstemmelse med standarderne IAS 16 (materielle anlægsaktiver) og IAS 38 

(immaterielle aktiver). Aktivet skal dog fuldt ud afskrives over den korteste periode af leasingperioden og 

dets brugstid, men kun hvis der ikke er rimelig sikkerhed for at ejendomsretten i slutningen af 

leasingperioden, tilfalder leasingtager.55 

Man oplever sjældent at de samlede afskrivninger og finansieringsomkostninger på aktivet, er identiske med 

den betalte leasingydelse for regnskabsåret. Indregningen af leasingydelser blot som omkostninger, vurderes 

derfor uhensigtsmæssigt. Efter begyndelse på leasingperioden vurderes det derfor usandsynligt, at aktivets 

og dets forpligtelses værdi er identiske. Dette skyldes ligeledes, at en forpligtelse og et aktivt styres adskilt.56 

                                                           
52 IAS 17, punkt 4. 
53 IAS 17, punkt 25. 
54 IAS 17, punkt 4. 
55 IAS 17, punkt 27. 
56 IAS 17, punkt 29. 
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Ved vurderingen af om et aktiv der er leaset er forringet, skal virksomhederne anvende standarden IAS 36 

(Værdiforringelse af aktiver). Der skal hvert år tages en vurdering heraf ligesom med et almindeligt aktiv, 

hvorefter hvis leasingaktivet er forringet, foretages en nedskrivningstest.57 

Leasinggiver er ved finansielle kontrakter forpligtet til, at give leasingtager følgende oplysninger udover de 

allerede krævede oplysninger fra standarden IFRS 17 (Finansielle instrumenter): 

1. Til regnskabsårets afslutning skal der i kontrakten være indarbejdet bruttoinvesteringsafstemning 

samt nutidsværdien af minimumsleasingydelser. Til regnskabsårets afslutning skal der i kontrakten 

også være oplysning om bruttoinvesteringen samt nutidsværdien af minimumsleasingydelser for 

perioderne: inden for 1 år, mellem 1 og 5 år samt senere end 5 år. 

2. Finansieringsindtægter der ikke er indtjente. 

3. Restværdier der ikke er garanteret, som tilfalder leasinggiveren. 

4. Akkumulerede nedskrivninger på de uerholdelige minimumsydelser. 

5. De betingede lejeydelser, der er indregnet som en indtægt i regnskabsåret. 

6. Væsentlige leasingordninger fra leasinggiver skal indeholde en generel beskrivelse.58 

7. Oplysningskravene i IAS 16 (Materielle anlægsaktiver), IAS 36 (Værdiforringelse af aktiver), IAS 38 

(Immaterielle aktiver), IAS 40 (Investeringsejendomme) samt IAS 41 (Landbrug).59 

6.1.5 Leasingkontrakter i leasingtagerens årsregnskab ved operationel leasing 

De leasingydelser der er oplyst i leasingkontrakter ved operationel leasing over leasingperioden, skal 

indregnes på et lineært grundlag og som en omkostning over leasingperioden. Hvis et andet systematisk 

grundlag viser et bedre tidsmæssigt mønster af leasingtagerens fordele anvendes dette.60 Det skal dog 

beskrives, at betalingerne i det systematiske grundlag ikke behøves at foretages på dette grundlag.61 

Ligesom ved de finansielle kontrakter, er der også nogle punkter her leasinggiver skal oplyse leasingtager om, 

igen udover de allerede krævede oplysninger fra standarden IFRS 17 (Finansielle instrumenter). Ved 

operationel leasing kræves følgende oplysninger: 

1. Ved uopsigelige leasingkontrakter skal de samlede fremtidige minimumsydelser oplyses for 

perioderne: inden for 1 år, mellem 1 og 5 år samt senere end 5 år. 

                                                           
57 IAS 17, punkt 30. 
58 IAS 17, punkt 31. 
59 IAS 17, punkt 32. 
60 IAS 17, punkt 33. 
61 IAS 17, punkt 34. 
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2. Til regnskabsårets afslutning ved uopsigelige fremlejekontrakter, skal de forventede samlede 

fremtidige minimumsfremlejeydelse medtages. 

3. Leasingydelser samt fremlejeydelser, der er indregnet som en omkostning i regnskabsåret. 

Minimumsleasingydelser, betingede lejeydelser samt fremlejeydelser skal dog angives med separate 

beløb. 

4. Væsentlige leasingordninger fra leasinggiver skal indeholde en generel beskrivelse, herunder: 

a. Et grundlag for opgørelsen af de betingede lejeydelser. 

b. Vilkårene for og tilstedeværelsen af købsret eller forlængelse samt prisstigningsklausuler 

c. Derudover skal begrænsninger i leasingtagerens dispositionsmuligheder i forbindelse med 

indgåede leasingordninger. Dette kunne for eksempel være ved indgåelser af flere 

forpligtelser eller leasingforpligtelser samt restriktioner vedrørende udbytteudbetaling.62 

For at give et eksempel på en leasingkontrakt, der på baggrund af leasingkontraktens udformning, ikke kan 

klassificeres som en finansiel kontrakt, indregnes som en operationel kontrakt. Eksemplet tager 

udgangspunkt i, at virksomheden leaser en firmabil til en af de ansatte i virksomheden, som har en 

løbeperiode på 4 år (48 måneder), en førstegangsydelse på kr. 60.000 samt en årlig leasingydelse på kr. 

96.000 svarende til kr. 8.000 månedligt. I første regnskabsår bliver der betalt i alt kr. 156.000, men ikke alle 

disse skal driftsføres i første regnskabsår, da en operationel kontrakt som beskrevet, skal indarbejdes på et 

lineært grundlag. Derfor skal der i første regnskabsår driftsføres kr. 96.000 for den årlige leasingydelse samt 

kr. 15.000 (kr. 60.000/4 år), da der her bliver periodiseret ud på kontraktens leasingperiode. Det vil sige at 

der hvert år bliver driftsført samme ydelse på i alt kr. 111.000. 

6.2 IFRS 16 
IASB kom i 2016 med deres nye leasingstandard IRFS 16, som er en helt ny måde hvorpå man indregner 

leasingkontrakter i sit årsregnskab. Den nye standard trådte i kraft pr. 1. januar 2019, hvilket vil sige at 

virksomheder med årsregnskaber, der starter denne dato skal implementere den nye standard. Da den dog 

allerede er godkendt af EU, er det muligt for virksomhederne at førtidsimplementere standarden. Det er en 

standard der som skrevet i tidligere afsnit, har været undervejs siden 2009, hvor ”Discussion Paper – Leases, 

Preliminary Views” blev udsendt i forbindelse med mangler i den tidligere standard IAS 17. Derefter fulgte i 

henholdsvis 2010 det 1. eksponeringsudkast og 2013 det 2. eksponeringsudkast, som beskrevet i figur 3 

nedenfor. 

                                                           
62 IAS 17, punkt 35. 
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63 

 

IFRS 16 kommer ikke til at berøre leasinggiver, da de regler der har været herfor fortsætter. De kommer 

dermed kun til at påvirke regnskaberne aflagt af virksomheder som er leasingtager. Virksomheder vil i kraft 

af implementeringen af den nye standard, overordnet set opleve ændringer af virksomhedernes 

driftsresultat kaldet EBIT/EBITDA64, nøgletal, pengestrømsopgørelse samt balancesummen herunder 

langfristede aktiver, rentebærende gæld og soliditet. Det forventes ydermere, at det vil påvirke de berørte 

virksomheder administrativt i forbindelse med leasingaftalernes indgåelse.65 

Standardens formål er at fastlægge principper for anerkendelse, måling, præsentation samt offentliggørelse 

af leasing. Målet er at sikre, at leasinggiver og leasingtager giver relevant information, der skal medføre en 

trofast fremlæggelse af transaktionerne. Oplysningerne skal give et grundlag for regnskabsbrugeren for at 

kunne vurdere effekten af leasing for virksomhedernes finansielle situation, cash flow samt pengestrømme.66 

Ved anvendelsen af standarden skal virksomheden tage stilling til alle vilkår og betingelser for kontrakter 

samt alle relevante fakta og omstændigheder. Virksomheden skal konsekvent anvende denne standard på 

kontrakter med lignende karakteristika og forhold.67 

I standarden bliver en leasingkontrakt defineret således: ”En kontrakt, eller en del af en kontrakt der formidler 

brugsretten til et aktiv (det underliggende aktiv) i en løbeperiode mod betaling af et vederlag”.68 

                                                           
63 https://www.grantthornton.ca/en/insights/IFRS16/history-and-overview-of-ifrs-16/ 
64 Bilag 3 – Definition af regnskabsforkortelser. 
65 https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf side 4. 
66 IFRS 16, punkt 1. 
67 IFRS 16, punkt 2. 
68 IFRS 16, Appendix A – Defined terms – Lease. 

Figur 3. Grant Thornton International – Historie og overblik af IFRS 16 
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I forbindelse med ovenstående definition er det nødvendigt at definere et underliggende aktiv som defineres 

således: ”Et aktiv der er opstået på baggrund af en leasingkontrakt, hvor brugsretten til at anvende disse 

aktiver blevet udleveret af leasinggiver til leasingtager”.69 

6.2.1 Anvendelsesområde 

IFRS 16 skal anvendes på alt leasing inklusive leasing, hvor man overtager brugsretten til et aktiv via en 

kontrakt med undtagelse af følgende: 

1. Leasingkontrakter for at undersøge eller bruge mineraler, olie, naturgas eller lignende ressourcer. 

2. Leasing af biologiske aktiver indenfor standarden IAS 41 (landbrug), hvor forpagter har brugsretten. 

3. Servicekoncessionsaftaler indenfor rammerne af IFRIC 12 (Servicekoncessionsaftaler). 

4. Licenser af immaterielle rettigheder udsteds af en anden virksomhed indenfor standarden IFRS 15 

(Indregning af omsætning fra kontrakter med kunder). 

5. Rettigheder som leasingtageren påtager sig i henhold til licensaftaler indenfor standarden IAS 38 

(Immaterielle aktiver). Eksempler herpå er rettigheder til film, videooptagelser, manuskripter osv.70 

Leasingtager kan, men er ikke forpligtet til at anvende IFRS 16 på leasing af immaterielle aktiver, udover at 

den ikke på noget tidspunkt kan anvendes på det beskrevet punkt 5 ovenfor vedr. rettigheder, i henhold til 

licensaftaler.71 

6.2.2 Fritagende leasingydelser 

Leasingtager må selv vælge om de vil anvende følgende 2 krav i henhold til IFRS 16 punkt 22-49: 

1. Kortfristede leasingaftaler, som er defineret således: ”En leasingkontrakt der på opstartsdatoen 

beskrevet i leasingkontrakten er på 12 måneder eller mindre. En leasingkontrakt, hvori der foreligger 

en købsoption betragtes ikke som kortsigtet”.72 

2. Leasing, hvor det underliggende aktiv er af for ringe værdi.73 

Hvis leasingtager vælger ikke at anvende ovenstående krav, skal leasingtager indregne disse betalinger i 

forbindelse med det leasede, enten over et lineært grundlag eller et andet systematisk grundlag. Det 

systematiske grundlag anvendes dog kun, hvis dette viser leasingtagerens ydelser er bedre end det lineære 

grundlag.  

                                                           
69 IFRS 16, Appendix A – Defined terms – Underlying asset. 
70 IFRS 16, punkt 3. 
71 IFRS 16, punkt 4. 
72 IFRS 16, Appendix A – Defined terms – Short-term lease. 
73 IFRS 16, punkt 5. 
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6.2.3 Definition af en leasingkontrakt 

I indledningen til dette afsnit fremgår definitionen på en leasingkontrakt. Ved indgåelse af en sådan kontrakt, 

skal en virksomhed vurdere, om kontrakten er en leasingkontrakt eller indeholder en leasingkontrakt. For at 

definere om det er en leasingkontrakt eller indeholder en leasingkontrakt, skal virksomheden vurdere om 

kontrakten der er indgået, overfører brugsretten af et identificeret aktiv i en periode mod ydelser.74 

For at vurdere om en kontrakt giver retten til at kontrollere brugen af et leasingaktiv i en periode, skal 

virksomheden vurdere om kontrakten i hele brugsperioden opfylder følgende 2 krav: 

1. Retten til at opnå alle de væsentlige økonomiske fordele ved brugen af det identificerede aktiv. 

2. Brugsretten til det identificerede aktiv.75 

Det skal dog nævnes at virksomheden skal revurdere om en kontrakt er eller indeholder en leasingkontrakt, 

hvis vilkår eller betingelser i kontrakten ændres.76 

6.2.3.1 Identificeret aktiv 

Hvis et specifikt aktiv er nævnt og leasingtager har rettighederne til brugsretten af aktivet, men leasinggiver 

har den materielle ret og dermed mulighed for at erstatte aktivet i hele leasingperioden. Leasinggiver har 

dog kun ret til at erstatte aktivet, hvis følgende 2 betingelser er oplyst: 

1. Leasinggiver har evnen til at erstatte aktiver i hele leasingperioden. For eksempel kan leasingtager 

ikke forhindre leasinggiver i at erstatte et aktiv eller et alternativt aktiv, som er let tilgængeligt for 

leasinggiver eller skal kunne hentes af leasinggiveren indenfor en rimelige frist. 

2. Leasinggiver vil have økonomisk gavn ved at bruge retten til at erstatte aktivet. Det vil sige at 

indtægterne vil være højere end omkostningerne, hvis denne udskiftning skal foretages.77 

Hvis leasinggiver har ret til at erstatte aktivet jf. ovenstående på eller efter en given dato eller forekomsten 

af en bestemt begivenhed, er leasinggivers ret til at erstatte aktiver ikke indholdsmæssige, da leasinggiver 

derfor ikke har den praktiske evne til at erstatte alternative aktiver i hele leasingperioden.78 

                                                           
74 IFRS 16, punkt 9. 
75 IFRS 16, Appendix B – Application guidance – Identifying a lease – B9. 
76 IFRS 16, punkt 11. 
77 IFRS 16, Appendix B – Application guidance – Identifying a lease – Identified asset – B14. 
78 IFRS 16, Appendix B – Application guidance – Identifying a lease – Identified asset – B15. 
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Leasinggivers rettigheder til at erstatte et aktiv er baseret på fakta og omstændighed oplyst i 

leasingkontrakten ved indgåelsen af denne. Kontrakten udelukker overvejelser af fremtidige begivenheder, 

som ved indgåelse af kontrakten, ikke ses som værende sandsynlig.79 

6.2.4 Leasingperioden 

Leasinggiver skal bestemme leasingkontraktens uopsigelighedsperiode sammen med følgende: 

1. Perioder der er omfattet af en mulighed for at forlænge leasingkontrakten, hvis leasingtager 

forventes at udnytte denne forlængelse. 

2. Perioder der beskriver en mulighed for at opsige det leasede, hvis leasingtager forventes at udnytte 

denne opsigelse.80 

Ved vurderingen af om leasingtager, som beskrevet ovenfor, forventer at udnytte forlængelsen eller 

opsigelsen af leasingkontrakten, skal leasinggiver overveje alle relevante fakta samt omstændigheder, som 

skaber et økonomisk incitament for leasingtageren, til enten forlængelse eller opsige det leasede.81 

Som beskrevet ovenfor, vedrørende det økonomiske incitament for opsigelsen eller forlængelser af en 

allerede gældende kontrakt, er der opstillet følgende 5 eksempler på faktorer, der skal overvejes i denne 

forbindelse: 

1. Kontraktlige vilkår og betingelser i forlængelses- eller opsigelighedsperioden (beskrives som 

perioderne nedenfor) i forhold til markedsvilkår som: 

a. Størrelsen af betalingerne i leasingkontrakten i perioderne. 

b. Størrelsen af eventuelle variable betalinger for det leasede eller andre yderligere betalinger, 

såsom betalinger som følge af opsigelsesgebyrer og garantien for restværdien. 

c. Vilkår samt betingelser for forlængelsen eller opsigelsen, der kan udnyttes i perioderne. 

Eksempler herpå kunne være en købsoption, der kan udnyttes ved udløbet af 

forlængelsesperioden til en kurs, der på tidspunktet er under markedsvilkår.  

2. Væsentlige forbedringer af det leasede, der gennemføres eller forventes at blive gennemført i løbet 

af kontraktens periode. Disse skal dog overfor leasingtager, have væsentlig økonomisk fordel, hvis 

leasingtager udnytter muligheden til enten at forlænge, opsige eller købe det leasede. 

 

                                                           
79 IFRS 16, Appendix B – Application guidance – Identifying a lease – Identified asset – B16. 
80 IFRS 16, punkt 18. 
81 IFRS 16, punkt 19. 
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3. Omkostninger i forbindelse med opsigelse af leasingkontrakten som for eksempel 

omfordelingsomkostninger, omkostninger til at identificere et underliggende aktiv, der er egnet til 

leasingtagerens behov. Derudover omkostninger ved køb af et nyt aktiv, som opfylder 

leasingtagerens drift samt omkostninger i forbindelse med tilbageleveringen af det underliggende 

leasede aktiv, der er specificeret i kontrakten eller tilbagelevering ved en i kontrakten beskrevet 

lokalitet. 

4. Betydningen af det leasede underliggende aktiv i forbindelse med driften i leasingtagerens 

virksomhed. Her tages der specielt hensyn til for eksempel om det underliggende aktiv er et speciel 

aktiv, placeringen af den underliggende aktiv samt eventuel tilgængelighed ved andre alternativer til 

det underliggende aktiv. 

5. Betingelser i forbindelse med udnyttelse af enten forlængelse eller opsigelse af kontrakten, nærmere 

beskrevet hvis denne udnyttelse kun kan ske ved, at der er en eller flere betingelser der skal være 

opfyldt. Derudover skal sandsynligheden for, at disse betingelser ikke opstår, være usandsynlige.82 

Leasingtager skal derudover vurdere om det med rimelighed er sikkert at udnytte en forlængelse eller 

opsigelse. Det skal de gøre ved forekomsten af henholdsvis en væsentlig begivenhed eller en væsentlig 

omstændighed som: 

1. Er underlagt leasingtagerens kontrol. 

2. Påvirker om leasingtageren forventes at udnytte forlængelsen, der ikke tidligere er medtaget i 

leasingperioden eller vælge at opsige, som tidligere er medtaget i leasingperioden.83  

Derudover skal virksomhederne være opmærksomme på, at de skal revurdere leasingperioden, hvis der 

forekommer ændringer i kontrakten, som viser der ikke kan opsiges i perioden.84 

6.2.5 Leasingtagerens første indregning 

Hvis leasingtagerens betingelser i henhold til om der er tale om en leasingkontrakt som beskrevet før i 

afsnittet er overholdt, skal indregningen af aktivet ske på opstartsdatoen for det leasede, det vil sige når 

brugsretten overgår til leasingtager.85 

                                                           
82 IFRS 16, Appendix B – Application guidance – Lease term – B37. 
83 IFRS 16, punkt 20. 
84 IFRS 16, punkt 21. 
85 IFRS 16, punkt 22. 
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6.2.5.1 Leasingaktivets første indregning 

På opstartsdatoen ved første indregning for det leasede skal der indregnes til kostpris.86 Kostprisen for 

leasingaktivet skal opgøres på baggrund af følgende: 

1. Leasingydelsernes nutidsværdi som leasingforpligtelsen indregnes til. 

2. Eventuelle leasingydelser betalt før opstartsdatoen for det leasede, med fradrag af eventuelle 

modtagne ydelser i forbindelse med det leasede. 

3. Eventuelle direkte opstartsomkostninger betalt af leasingtager. 

4. Et skøn over de omkostninger der vil tilfalde leasingtager, ved afvikling eller fjernelse af det 

underliggende aktiv. Herunder eventuel genopretning af den lokalitet, hvor det leasede har været 

beliggende eller genopførelse af det underliggende aktiv, såfremt det har været oplyst i 

betingelserne for aftalen. Undtagen hvis disse omkostninger er afholdt i forbindelse med at 

producere varebeholdninger. Leasingtager påtager sig disse forpligtelser i forbindelse med 

opstartsdatoen eller ved at have brugt det underliggende aktiv i en bestemt periode.87 

Leasingtager skal opfatte omkostningerne, der er beskrevet i punkt 4 ovenfor, som en del af omkostningerne 

til det leasede aktiv, der vil forventes at påhvile et sådan aktiv i løbet af leasingperioden.88 

6.2.5.2 Leasingforpligtelsens første indregning 

På opstartsdatoen skal leasingtager måle leasingforpligtelsen til nytidsværdien af de leasingydelser, der ikke 

betales ved opstarten. Leasingydelserne skal diskonteres tilbage i tid ved brug af den interne rente, hvis 

denne rente kan bestemmes. Hvis ikke, anvendes leasingtagerens marginale rente.89 

På opstartsdatoen fremgår de leasingydelser, der indgår i målingen af leasingforpligtelsen. Derudover 

fremgår følgende ydelser for retten til at udnytte det underliggende aktiv i leasingperioden, der ikke bliver 

betalt ved opstartsdatoen: 

1. Faste betalinger med fradrag af eventuelle tilgodehavender. 

2. Variable leasingydelser, hvilke afhænger af et indeks eller en rente. Normalvis måles dette ved hjælp 

af indekset eller renten, der er oplyst ved opstartsdatoen. 

3. Beløb der ved restværdigarantien forventes betalt af leasingtager. 

4. Prisen ved købsoption, hvis leasingtager forventes at udnytte denne mulighed. 

                                                           
86 IFRS 16, punkt 23. 
87 IFRS 16, punkt 24. 
88 IFRS 16, punkt 25. 
89 IFRS 16, punkt 26. 
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5. Betalinger ved opsigelse af leasingkontrakten, hvis dette forventes udnyttet af leasingtager.90 

Variable ydelser som nævnt i punkt 2 ovenfor, omfatter for eksempel betalinger forbundet med et 

forbrugerprisindeks, en benchmark rente eller varierer for at vise ændringer i markedsvilkår.91 

6.2.6 Efterfølgende måling 

6.2.6.1 Leasingaktivets efterfølgende måling 

Efter opstartsdatoen må leasingtager måle leasingaktivet ved anvendelsen af kostprismodellen, medmindre 

der er oplysninger som indeholder beskrivelsen ved andre målingsmodeller.92 Begge bliver nærmere 

beskrevet nedenfor. 

For at anvende kostprismodellen skal leasingtager måle kostprisen, der er brugt ved leasingaktivet, hvori der 

skal reguleres for følgende: 

1. Minus eventuelle akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. 

2. Justeres for leasingforpligtelsens eventuelle efterfølgende måling.93 

Ovenstående afskrivninger i punkt 1 skal leasingtager beregne ud fra afskrivningskravene beskrevet i 

standarden IAS 16 (Materielle anlægsaktiver).94 Dog skal IAS 16 ikke anvendes, hvis leasingkontrakten 

overdrager ejendomsretten til det underliggende aktiv til leasingtageren indenfor leasingperioden, eller hvis 

omkostningerne til brugsretten af aktivet viser, at leasingtager forventes at udnytte en købsoption. Ved disse 

tilfælde skal leasingtager afskrive over leasingperioden, hvilket indebærer opstartsdatoen til aktivets 

forventede brugstid. Ellers afskrives der over leasingperioden, hvilket indebærer opstartsdatoen til 

afslutningen af leasingperioden.95 

Ved nedskrivninger som også er nævnt i punkt 1 ovenfor, skal virksomheden anvende IAS 36 

(Værdiforringelse af aktiver). Her vurderes om leasingaktivet er nedskrevet og for at vurdere om der har 

været nogen form for værdiforringelse af det leasede.96 

Leasingtager kan som nævnt udover kostprismodellen, bruge andre målingsmodeller herunder 

dagsværdimodellen. Hvis leasingtager gør brug af dagsværdimodellen efter standarden IAS 40 

(Investeringsejendomme) til målingen af investeringsejendomme, vil det sige at leasingtager også skal bruge 

                                                           
90 IFRS 16, punkt 27. 
91 IFRS 16, punkt 28. 
92 IFRS 16, punkt 29. 
93 IFRS 16, punkt 30. 
94 IFRS 16, punkt 31. 
95 IFRS 16, punkt 32. 
96 IFRS 16, punkt 33. 
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denne model på målingen af sine andre leasingaktiver. Denne måling skal være i overensstemmelse med den 

i IAS 40 beskrivende definition. Derudover kan der måles efter reglerne i IAS 16 (Materielle anlægsaktiver), 

hvor der også måles til dagsværdi. 97 

6.2.6.2 Leasingforpligtelsens efterfølgende måling 

Leasingforpligtelsens efterfølgende måling sker efter opstartsdatoen, hvor leasingtageren skal måle 

leasingforpligtelsen ved følgende: 

1. Forhøjelse af den regnskabsmæssige værdi, for at vise renten på leasingforpligtelsen.  

2. Reducering af den regnskabsmæssige værdi, for at vise de betalte leasingydelser. 

3. Omregning af den regnskabsmæssige værdi, for at vise eventuelle leasingændringer eller 

revurderinger. 98 

Efter opstartsdatoen skal leasingtager i resultatopgørelsen indregne følgende: 

1. Rente på leasingforpligtelsen. 

2. Variable leasingydelser, der ikke er medtaget i målingen af leasingforpligtelsen i leasingperioden. 

3. Skal dog ikke indregnes, hvis omkostningerne indgår i den regnskabsmæssige værdi af et andet aktiv, 

der er underlagt andre gældende standarder.99 

Efter opstartsdatoen skal leasingtager for at måle leasingforpligtelsen revurdere leasingydelserne. 

Leasingtager skal indregne størrelsen af revurderingen af forpligtelsen på leasingaktivet. Hvis den 

regnskabsmæssige værdi af leasingaktivet er nul og der forekommer en yderligere reduktion i målingen af 

forpligtelsen, skal leasingtager indregne det resterende beløb af revurderingen direkte på 

resultatopgørelsen.100 

Leasingtager måler leasingforpligtelsen ved at diskontere den indgåede leasingkontrakts betalinger ved hjælp 

af en gældende diskonteringsrente, hvis der har været ændringer i følgende: 

1. Leasingtager skal fastsætte leasingydelserne på baggrund af leasingperioden. 

2. Vurderingen af muligheden for at købe det underliggende aktiv bundet i betragtningen af 

begivenheder og omstændigheder. Leasingtager skal fastsætte leasingydelserne for at vise 

ændringen i det beløb, der skal betales ved en købsoption.101 

                                                           
97 IFRS 16, punkt 34-35. 
98 IFRS 16, punkt 36. 
99 IFRS 16, punkt 38. 
100 IFRS 16, punkt 39. 
101 IFRS 16, punkt 40. 
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Derudover skal leasingtager måle leasingforpligtelsen ved igen at diskontere leasingkontraktens betalinger, 

men her skal det ikke gøres med en gældende diskonteringsrente. Dette gøres hvis enten: 

1. Der er en ændring i de beløb, der forventes at skulle betales ved en restværdigaranti. Leasingtager 

skal fastsætte leasingydelserne for at vise ændringen i de beløb, der forventes at skulle blive betalt 

ved restværdigarantien. 

2. Der er en ændring de fremtidige leasingydelser på baggrund af en ændring i indeks eller rente, som 

anvendes til at bestemme disse betalinger. Leasingtager skal måle leasingforpligtelsen, for at vise 

leasingydelserne, når der sker en ændring i pengestrømme. Leasingtager fastsætter selv disse 

leasingydelser for resten af leasingperioden, baseret på det der er beskrevet i kontrakten.102 

6.2.6.3 Leasingændringer 

Leasingtager står for at tage stilling til om der er tale om en leasingændring til en indregnet kontrakt og der 

derfor er tale om en ny kontrakt, hvis både: 

1. Ændringer øger leasingens omfang, ved at give retten til at anvende en eller flere underliggende 

aktiver. 

2. Vederlaget for leasingkontrakten stiger med et beløb, der vurderes værende rimeligt i forhold til 

omfanget af udvidelsen.103 

Hvis ændringen i kontrakten ikke omfatter ovenstående, revurderes leasingforpligtelsen på 

leasingændringens opstartsdato, ved at: 

1. Leasingydelser tildeles til de nye elementer i den ændrede kontrakt. 

2. Fastlægge leasingperioden for den ændrede leasingkontrakt. 

3. Revurdere leasingforpligtelsen ved at diskontere leasingydelserne ved hjælp af den gældende 

diskonteringsfaktor. Hvis denne rente kan bestemmes, anvendes denne for resten af 

leasingperioden.104 

 

 

 

                                                           
102 IFRS 16, punkt 42. 
103 IFRS 16, punkt 44. 
104 IFRS 16, punkt 45. 
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6.2.7 Præsentation 

Leasingtager skal vise det leasede aktiv direkte på balancen, hvis ikke skal det fremgå af noterne: 

1. Leasingaktivet skal være adskilt fra andre aktiver. Hvis leasingaktivet ikke vises adskilt fra andre 

aktiver skal det: 

a. Medtages samme sted som aktivets underliggende aktiver, som var det ejet af leasingtager. 

b. Oplyse i noten hvilken post denne vedrører på balancen og hvor stort beløbet er. 

2. Leasingforpligtelser adskilles fra andre forpligtelser. Hvis leasingtager ikke præsenterer 

leasingforpligtelser adskilt fra andre forpligtelser, skal leasingtager være opmærksom på at oplyse 

hvilken post i balancen leasinggælden er indregnet under. 105 

Det skal dog nævnes at kravene i afsnit 1 ovenfor, ikke gælder for leasingaktiver som er omfattet af 

definitionen af investeringsejendomme, da disse skal præsenteres særskilt i balancen.106 

I pengestrømsopgørelsen skal følgende klassificeres af leasingtager: 

1. Leasingydelsens specifikke andel af afdrag på gælden. Dette klassificeres under 

finansieringsaktiviteter. 

2. Leasingydelsens specifikke andel af renter på gælden. Dette klassificeres under 

finansieringsaktiviteter. 

3. Leasingydelser der er kortfristede, omfatter leasingaktiver med lav værdi samt variabel leasing. Dette 

klassificeres under driftsaktiviteter.107 

6.2.8 Oplysninger 

Som beskrevet før skal leasingtager oplyse om hvor en eventuel leasingaktiv- eller forpligtelse indgår i 

noterne eller på balancen.108 Leasingtager skal derudover oplyse følgende i regnskabet: 

1. Afskrivninger for leasingaktiver fordelt ud på de underliggende aktiver. 

2. Renteomkostninger på leasingforpligtelser. 

3. Omkostningerne vedrørende kortfristede leasingforpligtelser. Denne omkostning inkluderer ikke 

omkostninger vedrørende leasing, der er en måned eller mindre. 

4. Omkostninger vedrørende leasingaktiver med en lav værdi. Hvis disse ikke er inkluderet som 

omkostning ved det kortfristede aktiv. 

                                                           
105 IFRS 16, punkt 47. 
106 IFRS 16, punkt 48. 
107 IFRS 16, punkt 50 
108 IFRS 16, punkt 52. 
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5. Omkostninger vedrørende variable leasingydelse, som ikke er inkluderet i leasingforpligtelsen. 

6. Indtægter fra fremlejede leasingaktiver. 

7. Totale pengestrømme vedrørende leasing. 

8. Leasingaktivernes tilgange. 

9. Gevinst eller tab fra ”sale and leaseback transactions” 

10. Den bogførte værdi for leasingaktiver fordelt ud på de underliggende aktiver.109 

Det der menes med begrebet ”sale and leaseback transactions” i punkt 9 ovenfor, er hvis leasinggiver lejer 

et aktiv ud til en leasingtager, for derefter at leje aktivet tilbage fra leasingtager. I dette tilfælde står begge 

parter for overførselsaftalen.110 

Leasingtager skal fremstille ovenstående punkter i et tabelformat, undtagen hvis de finder et andet format 

mere retvisende. De beløb der fremstilles, skal indeholde leasingtagerens omkostninger, som de har 

indregnet i den regnskabsmæssige værdi af et andet aktiv i regnskabsperioden.111 

Hvis leasingtager har leasingaktiver, der er kortfristede eller af lav værdi og bruger reglerne for disse, skal 

leasingtager oplyse dette samt hvordan de har valgt at indregne disse aktiver.112 

Leasingtager skal derudover i henhold til IFRS 7 (Finansielle instrumenter), udarbejde en løbetidsanalyse af 

deres leasingforpligtelser.113 

Udover de allerede nævnte oplysninger, skal leasingtager også meddele yderligere kvalitative og kvantitative 

oplysninger omkring deres leasingaktiviteter, hvis disse oplysninger vurderes at omfatte oplysningskravene 

ovenfor samt giver regnskabsbrugeren nyttig information. Disse kvalitative og kvantitative oplysninger er 

beskrevet som følgende: 

1. Arten af leasingtagerens leasingaktiviteter. 

2. Betalinger for fremtiden, som potentielt kan tilfalde leasingtager og som ikke kan afspejles på 

målingen af leasingforpligtelserne. Dette omfatter: 

a. Variable leasingydelser. 

b. Forlængelse- og opsigelsesoptioner. 

c. Restværdigarantier. 

                                                           
109 IFRS 16, punkt 53. 
110 IFRS 16, punkt 98. 
111 IFRS 16, punkt 54.  
112 IFRS 16, punkt 55. 
113 IFRS 16, punkt 58. 
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d. Leasingkontrakter der er underskrevet, men som har opstartsdato i det kommende 

regnskabsår. 

3. Restriktioner og klausuler i henhold til leasingaftalerne. 

4. ”Sale and leaseback transactions”, som beskrevet ovenfor.114 

6.2.9 Implementeringsdato og overgangsregler 

Som nævnt før, skal IFRS 16 implementeres for virksomheder med startdato 1. januar 2019 eller 

efterfølgende, hvis ikke virksomheden har førtidsimplementeret standarden, da den allerede er godkendt fra 

EU’s side af.115 

Der er to måder, hvorpå leasingtager kan anvende IFRS 16 på det leasede ved henholdsvis: 

1. Implementering med fuld tilbagevirkende kraft til hver forudgående regnskabsår. 

2. Implementering ved den simplificerede model, hvor man implementerer pr. primo 

implementeringsåret, som for eksempel kunne være 1. januar 2019.116 

Der henvises herudover til bilag 4, som viser en oversigt over implementeringsreglerne for leasingtager. Dette 

bilag viser også, at ved implementering med fuld tilbagevirkende kraft, skal leasingtager for eksempel ved 

regnskabsår med start pr. 1. januar 2019, tilrette alle leasingkontrakter. Derudover skal de også tilrette alle 

leasingkontrakter for sammenligningsåret, hvilket i eksemplet vil sige for hele regnskabsåret 2018.117 

Udover IFRS 16 henvises der i nedenstående ligeledes til bilag 4. Hvis leasingtager vælger at implementere 

ved den simplificerede model, skal leasingtager gøre brug af følgende ændringer118: 

1. De finansielle leasingforpligtelser er der ingen ændringer til. Derimod er der ændringer til de 

operationelle leasingforpligtelser i form af, at de skal opgøres til deres nutidsværdi af den 

leasingydelse der er tilbage, hvor man diskontere den marginale lånerente som leasingtager 

benytter. 

2. Ligesom de finansielle leasingforpligtelser, er der ingen ændringer til de finansielle leasingaktiver. De 

operationelle leasingkontrakter ændrer sig dog til enten: 

a. Med tilbagevirkende kraft opgøres aktivet efter IFRS 16. Nærmere beskrevet betyder det, at 

den resterende regnskabsmæssige værdi kommer an på, hvis der fra starten havde været 

opgjort efter IFRS 16, hvor meget der ville være afskrevet på leasingaktivet. 

                                                           
114 IFRS 16, punkt 59. 
115 IFRS 16, Appendix C – Effective date and transition – Effective date – C1. 
116 IFRS 16, Appendix C – Effective date and transition – Lessees – C5. 
117 Bilag 4 – Oversigt over implementeringsreglerne for leasingtager. 
118 Bilag 4 – Oversigt over implementeringsreglerne for leasingtager. 
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b. Leasingaktivet bliver opgjort til leasingforpligtelsens værdi.119 

3. Operationelle leasingkontrakter som er leasingaktiver med lav værdi, hvilket vil sige med en værdi 

på eller under USD 5.000 skal ikke, men må godt indregnes.120 

4. Leasingkontrakter der er korte, hvilket vil sige de løber maksimum 12 måneder fra primo året de 

bliver implementeret, skal ikke men må godt indregnes.121 

Implementeringen med fuld tilbagevirkende kraft er meget omkostningsfuld, hvorfor de fleste virksomheder 

må antages at bruge den simplificerede model. Under den simplificerede model må det antages, at 

leasingtager opgør leasingaktiverne til leasingforpligtelsens værdi, da denne er den mindst omkostningsfulde 

og tidskrævende for leasingtager. 

6.3 Forskellen på reglerne i IAS 17 og IFRS 16 samt eksempler på leasingkontrakters 
indregning 
Med henvisning til ovenstående beskrevet regler i henhold til IAS 17 samt IFRS 16, vil jeg nedenfor komme 

ind på hvilke ændringer IFRS 16 har medført. Ændringer vil blive direkte analyseret, så det tydeligt fremgår, 

hvad IAS 17 standarden tidligere har beskrevet og hvad den nye IFRS 16 standard nu foreskriver. 

Til sidst i afsnittet vil jeg på baggrund af ændringerne, komme med et eksempel af en leasingkontrakts 

indregning ved henholdsvis IAS 17 samt IFRS 16. 

6.3.1 Ændringer i regnskabsmæssig behandling ved IAS 17 og IFRS16   

Nedenfor er det i punktform beskrevet ændringen i den regnskabsmæssige behandling af 

pengestrømsopgørelsen, resultatopgørelsen, variable leasingydelser samt balancen ved henholdsvis IAS 17 

og IFRS 16. 

IAS 17 

 I pengestrømsopgørelsen behandles operationel leasing ved at vise pengestrømmene fra 

resultatopgørelsen, derudover behandles den finansielle leasing i pengestrømsopgørelsen på samme 

måde som i IFRS 16. 

 I resultatopgørelsen behandles operationel leasing på et lineært grundlag. Finansiel leasing 

behandles ved, at der afskrives på leasingaktiver mens leasingforpligtelsen behandles ved 

amortiseret kostpris også kaldet effektiv rente. Til sidst behandles de variable leasingydelser ikke 

som en del af leasingforpligtelsen i resultatopgørelsen. 

                                                           
119 IFRS 16, Appendix C – Effective date and transition – Lessees – C8. 
120 IFRS 16, Appendix C – Effective date and transition – Lessees – C9 (a). 
121 IFRS 16, Appendix C – Effective date and transition – Lessees – C10 (c). 
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 De variable leasingydelser er som nævnt ovenfor, ikke en del af forpligtelsen ved IAS 17. 

 I balancen behandles den operationelle leasing kun ved at forudbetalinger ligges her, for eksempel 

en førstegangsydelse som bliver periodiseret lineært over brugsperioden. Den finansielle leasing 

behandles ved at man indregner både det leasede aktiv samtidig med man også indregner den 

dertilhørende leasingforpligtelse. 

IFRS 16 

 I pengestrømsopgørelsen behandles der under pengestrømme fra finasieringsaktiviteter, den del af 

hovedstolen leasingtager tilbagebetales. Derudover behandles der også renter af leasingydelser. Dog 

skal denne også behandles under pengestrømme fra driften, det afhænger dog af, hvilke 

regnskabspraksis der er anvendt. Under pengestrømme fra driften behandles også betalinger af de 

kortfristede leasingkontrakter, leasede aktiver med lav værdi samt variabel leasing, hvis disse ikke er 

en del af leasingforpligtelsen. 

 I resultatopgørelsen behandles det ikke længere forskelligt fra om det er operationel- eller finansiel 

leasing. Hvis man har brugsretten til et aktiv, behandles afskrivningerne her. Ved leasingforpligtelse 

derimod, behandles den amortiserede kostpris her. Derudover vil den variable leasingydelse, hvis 

den ikke er en del af leasingforpligtelsen, blive behandlet her. Den er ikke en del af 

leasingforpligtelsen, hvis den ikke er beregnet ud fra indeks og renter.   

 De variable leasingydelser skal som beskrevet ovenfor behandles alene, hvis den ikke er beregnet ud 

fra indeks og renter.  

 I balancen bliver brugsretten på nærmest alle indgåede leasingkontrakt af leasede aktiver samt 

leasingforpligtelser indregnet. 

6.3.2 Definitioner ved IAS 17 og IFRS 16 

Nedenfor er det i punktform beskrevet ændringen i definitionen af leasingaftale, kortfristede 

leasingkontrakter, leasingaktiver med en lav værdi, adskillelse af elementerne i en sammensat 

leasingkontrakt samt leasingkontrakters samlede vurdering ved henholdsvis IAS 17 og IFRS 16. 

IAS 17 

 Definitionen af en leasingaftale ved IAS 17 minder meget om den ved IFRS 16, som defineres ved 

brugsretten til et aktiv på baggrund af, at der er tale om et identificeret aktiv samt at brugsretten til 

at kontrollere aktivet bliver overdraget. Det der adskiller disse to, er de underliggende punkter jeg 

kommer ind på nedenfor. 
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 Definitionen af kortfristede leasingkontrakter, leasingaktiver med lav værdi, adskillelse af 

elementerne i en sammensat leasingkontrakt samt leasingkontrakters samlede vurdering, var ikke 

nogen specifik i IAS 17, hvorfor beskrivelsen heraf i IFRS 16 er relevant. 

IFRS 16 

 Definitionen af en leasingaftale er som beskrevet ovenfor ved IAS 17 og adskiller sig ved de punkter 

jeg kommer ind på nedenfor, da de som beskrevet ovenfor ikke havde nogen specifik definition i IAS 

17. 

 Definitionen af en kortfristet leasingkontrakt er, at opstartsdatoen til leasingkontraktens afslutning 

er under 12 måneden. Der må derudover ikke være beskrevet i aftalen, at det er muligt for 

leasingtager at købe det leasede aktiv. 

 Definitionen af leasingaktiver med lav værdi, vurderes på baggrund af at dagsværdien af aktivet 

maksimalt må være på USD 5.000 svarende til cirka kr. 33.000122 eller mindre. 

 Definitionen af adskillelse af elementerne i en sammensat leasingkontrakt er defineret ved 

beskrivelse af separate elementer. Der er tale om et separat element, hvis leasingtager opnår en 

selvstændig fordel samt at det leasede, ikke er bundet for meget med andre elementer i 

leasingkontrakten. 

 Definitionen af leasingkontrakters samlede vurdering er, hvis leasingtager har leaset flere aktiver 

med ens formalia i leasingkontrakten. Et eksempel kunne være en leasingtager, der leaser en masse 

ens biler. Hvis leasingtager har leaset på denne måde beskriver standarden, at det er muligt at 

indregne denne portefølje alene og ikke hver enkelt aktiv særskilt.  

6.3.3 Effekten på nøgletal ved implementering af IFRS 16 

Jeg vil nedenfor vise beregningen af de nøgletal, der kræver beregning samt beskrive effekten ved 

implementeringen af IFRS 16 fra IAS 17 og beskrive hvorfor effekten efter implementeringen ser således ud. 

Soliditetsgrad beregnes således 
  

. Efter implementeringen vil soliditetsgraden falde, da aktiverne 

vil stige grundet leasingkontrakterne aktiveres. 

Overskudsgrad beregnes således  ø   

æ
. Overskudsgraden vil stige, på baggrund af at 

resultat før finansielle poster (EBIT), som beskrives senere bliver forbedret, da renterne ikke er med. 

                                                           
122 https://www.valutakurser.dk/ - Kurs 6,61, dog afrundet til nærmeste tusinder. 
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Afkastningsgrad beregnes således  ø   

 
.  Afkastningsgraden vil som udgangspunkt 

stige, da den stigning der sker i aktiverne procentvis, er mindre end stigningen i resultat før finansielle poster. 

Afkastningsgraden kan dog godt vise sig at falde hvis en leasingtager bruger degressive afskrivninger.   

Likviditetsgrad beregnes således æ

 æ
. Likviditetsgraden vil falde, da der er kommet en 

definition af en kortfristet leasingaftale i IFRS 16, mens der ikke vil forekomme nogle ændringer til 

omsætningsaktiverne. 

Finansiel gearing bliver beregnet således æ  æ . Den finansielle gearing vil stige, grundet 

leasingkontrakter der førhen blev indregnet i regnskabet som operationelle, vil blive indregnet ved 

aktivering, som medfører at det bliver til en forpligtelse. 

EBIT123 er resultat før renter og skat. EBIT vil stige, da afskrivningerne på de operationelle leasingkontrakter 

er mindre end leasingydelsen, som derudover ikke er med i driftsresultatet længere. 

EBITDA124 er resultat før renter, skat og af- og nedskrivninger. EBITDA vil også stige på baggrund af, at 

leasingydelserne ikke er en del af denne længere. 

Pengestrømme fra driften er egentlig bare pengestrømme fra driften. Der vil ske en stigning i pengestrømme 

fra driften grundet de fleste leasingydelser, som tidligere beskrevet kommer til at indgå i pengestrømme fra 

finansiering. 

Aktivernes omsætningshastighed beregnes således æ . Aktivernes omsætningshastighed falder, 

hvilket skyldes der ikke ændres noget i omsætningen mens aktiverne stiger. 

Egenkapitalens forrentning beregnes således  ø   . Egenkapitalens forrentning vil 

falde, hvilket skyldes resultatet bliver mindre. Det fordeles dog over leasingkontraktens løbeperiode. 

6.3.4 Leasingkontrakts indregning ved IAS 17  

Til at starte med vil der være en kort introduktion til, hvilken virksomhed der leaser samt hvad virksomheden 

leaser. Der er tale om en produktionsvirksomhed (leasingtager), der selv står for produktionen og 

distributionen ud til kunden. I den henseende har virksomheden valgt, at tegne en leasingkontrakt af en 

lastbil til transport af deres produkter. Købsprisen på en sådan lastbil er kr. 900.000. Leasingkontrakten har 

en løbeperiode på 48 måneder (4 år), til en leasingydelse på kr. 10.000 om måneden samt en 

                                                           
123 Bilag 3 – Definition af regnskabsforkortelser. 
124 Bilag 3 – Definition af regnskabsforkortelser. 
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førstegangsydelse på kr. 120.000. Derudover er der i kontrakten beskrevet en intern rente på 3,5%. Det 

beskrives dog også i kontrakten, at der ved afslutning af denne ikke er mulighed for enten købsoption eller 

forlængelse. Derfor skal lastbilen leveres tilbage til leasinggiver efter de 4 år. Levetiden på en lastbil som 

denne, vurderes til værende 12 år i henhold til kontrakten. Kontrakten beskriver at brugsretten overgår fra 

leasinggiver til leasingtager ved opstartsdatoen, samt at leasinggiver i løbeperioden ikke har muligheden for 

at substituere det leasede. Til sidst er det konkret beskrevet, hvilken lastbil der er tale om med informationer 

om mærke, model samt registreringsnummer, men det leasede aktiv er ikke specialiseret. Leasingtager skal 

ikke afholde andre omkostninger end førstegangsydelsen, ved opstarten af det leasede aktiv. 

I IAS 17 definition blev det beskrevet, at der er tale om en leasingaftale, når brugsretten til et aktiv overdrages 

til leasingtager, for en vis periode mod betalinger.125 I dette tilfælde er det beskrevet at leasingtager 

overdrager brugsretten til det leasede aktiv til leasingtager, hvorfor der er tale om en leasingaftale i henhold 

til reglerne. 

For at bestemme om der er tale om en operationel- eller finansiel leasingkontrakt blev det beskrevet, at der 

var 5 betingelser, som ved bekræftelse af dem vil føre til en klassifikation som finansiel leasingkontrakt. 

Nedenfor er de 5 betingelser, som efterfølgende vil blive besvare ud fra min introduktion til leasingaftalen: 

1. I leasingkontrakten fremgår det at ejendomsretten til et aktiv overdrages til leasingtager ved 

leasingperiodens afslutning. 

2. Leasingtager opnår en købsoption til aktivet til en pris, der forventes at være lavere end dagsværdien, 

på det tidspunkt hvor det er muligt for leasinggiver, at udnytte købsoptionen således det er relativt 

sikkert, at købsoptionen bliver udnyttet. 

3. Leasingperioden vedrører størstedelen af det leasede aktivs økonomiske levetid, selvom 

leasingtageren ikke overtager ejendomsretten. 

4. Ved leasingkontraktens indgåelse svarer minimumsydelserne til stort set hele aktivets dagsværdi. 

5. Leasede aktiver er af en specialiseret art, så de kun kan benyttes af leasingtager, uden der foretages 

væsentlige modifikationer.126 

Betingelse 1: Leasingtager opnår ikke ejendomsretten i slutningen af perioden i dette tilfælde, da det er 

beskrevet i aftalen at leasingtager skal aflevere det leasede tilbage til leasinggiver. 

Betingelse 2: Leasingtager opnår ikke en købsoption, da leasingtager som beskrevet hverken har mulighed 

for forlængelse eller opsigelse af aftalen. 

                                                           
125 Afsnit 6.1.3 i afhandlingen. 
126 Afsnit 6.1.4 i afhandlingen. 
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Betingelse 3: Leasingaktivets forventede brugstid er 12 år og der leases for 4 år, hvilket svarer til 33,33 % af 

det leasede aktivs økonomiske levetid. Det er ikke størstedelen af det økonomiske aktivs levetid, da det kun 

er 1/3 del af perioden. Derudover er det beskrevet, at leasingtager ikke overtager ejendomsretten. 

Betingelse 4: Aktivets dagsværdi er som nævnt kr. 900.000. For at beregne nutidsværdien af 

minimumsydelserne, har jeg nedenfor på baggrund af den oplyste rente på 3,5% tilbagediskonteret 

leasingydelserne, for at finde frem til nutidsværdien af leasingydelserne ved opstartsdatoen. Det fremgår at 

førstegangsydelsen er på kr. 120.000 samt den månedlige leasingydelse på kr. 10.000. Førstegangsydelsen 

samt den månedlige leasingydelse ganget med 12 måneder, giver leasingydelsen på kr. 240.000.  

Herefter følger de efterfølgende år, som udgør leasingydelsen på kr. 10.000 pr. måned ganget med 12, hvilket 

vil sige kr. 120.000. Alle disse tilbagediskonteres ved brug af renten. Som det ses i figur 4 nedenfor, er 

dagsværdien af leasingydelserne på kr. 556.712. Dette anses ikke at være stort set hele aktivets dagsværdi, 

da det kun udgør 61,86 % af dagsværdien på kr. 900.000. 

Alle tal i kr.       

Førstegangsydelse 120.000     

Leasingydelse pr. måned 10.000     

Intern rente (afkastkrav) 3,50%     

        

År Leasingydelse Tilbagediskontering Nutidsværdi af leasingydelse 

-1 240.000 231.884 556.712 

-2 120.000 112.021   

-3 120.000 108.233   

-4 120.000 104.573   

 

Betingelse 5: Det oplyses at der er nævnt mærke, model samt registreringsnummer. Registreringsnummeret 

kan godt gøre aktivet lidt specialiseret. Der er dog ikke tale om et specialiseret aktiv, da der findes andre af 

den model og mærke. Desuden beskriver introduktionen, at der ikke er tale om en specialiseret art. 

Da alle eksempler ovenfor bliver afkræftet, er der ikke tale om en finansiel leasingkontrakt, men en 

operationel. For at vise hvordan en operationel leasingkontrakt skal indregnes, har jeg udarbejdet 

nedenstående figur 5. Da der er tale om en operationel leasingkontrakt, skal leasingperioden som beskrevet 

indregnes på et lineært grundlag og som en omkostning over leasingperioden.127 

 

                                                           
127 Afsnit 6.1.5 i afhandlingen. 

Figur 4. Egen tilvirkning – Nutidsværdi af leasingydelse. 
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Nedenfor ses det at førstegangsydelsen på kr. 120.000 indregnes i balancen. Denne bliver fordelt ud på 4 år 

og udgiftsført i driften for hvert regnskabsår, da det er løbeperioden for aktivet. Derfor bliver balancen fra år 

til år førstegangsydelsen, der udgiftsføres mindre. I resultatopgørelsen bliver der udover førstegangsydelsen 

på kr. 30.000, hvert år udgiftsført kr. 120.000 vedr. den årlige leasingydelse for aktivet. Dette betyder at 

aktivet over de 4 år, påvirker resultatopgørelsen med en samlet udgift på kr. 150.000. 

Alle tal i kr.           

  Resultatopgørelse Balance 

År Leasingydelse Førstegangsydelse Udgiftsføres i alt Ændring i balance Førstegansydelse 

0 0 0 0 0 120.000 

1 120.000 30.000 150.000 30.000 90.000 

2 120.000 30.000 150.000 30.000 60.000 

3 120.000 30.000 150.000 30.000 30.000 

4 120.000 30.000 150.000 30.000 0 

 

6.3.5 Leasingkontrakts indregning ved IFRS 16 

Der tages udgangspunkt i den samme virksomhed og det leasede, som der introduceres under ovenstående 

afsnit vedrørende IAS 17.  

Ligesom ved IAS 17 skal bestemmelserne for om leasingkontrakten jf. standarden vurderes. Under IFRS 16 

lyder definitionen af en leasingkontrakt således: ”En kontrakt, eller en del af en kontrakt der formidler 

brugsretten til et aktiv (det underliggende aktiv) i en løbeperiode mod betaling af et vederlag”.128 

Der bliver i introduktionen både nævnt at brugsretten overgår til leasingtager i en løbeperiode, mens der 

også nævnes hvilke vederlag der skal betales i form af en førstegangsydelse samt en månedlig leasingydelse. 

Der er i IFRS 16 også nogle ting, der skal være berørt før der er tale om et endeligt leasingaktiv i en 

leasingkontrakt. Nedenfor er de 4 tidligere berørte betingelser, der skal kunne fastlægges som jeg 

efterfølgende vil besvare særskilt i forhold til leasingaftalen: 

1. Retten til at opnå alle de væsentlige økonomiske fordele ved brugen af det identificerede aktiv. 

2. Brugsretten til det identificerede aktiv. 

 

 

                                                           
128 Afsnit 6.2 i afhandlingen. 

Figur 5. Egen tilvirkning – Operationel leasingkontrakts regnskabsmæssige behandling 
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3. Leasinggiver har evnen til at erstatte aktiver i hele leasingperioden. For eksempel kan leasingtager 

ikke forhindre leasinggiver i at erstatte et aktiv eller et alternativt aktiv, som er let tilgængeligt for 

leasinggiver eller skal kunne hentes af leasinggiveren indenfor en rimelige frist. 

4. Leasinggiver vil have økonomisk gavn ved at bruge retten til at erstatte aktivet. Det vil sige at 

indtægterne vil være højere end omkostningerne, hvis denne udskiftning skal foretages.129 

Betingelse 1: Det nævnes ikke om leasingtager har alle de væsentlige økonomiske fordele ved brugen af 

aktivet. Leasingtager har dog brugsretten til aktivet, hvorfor det også antages at det er leasingtager, der 

opnår alle de væsentlige økonomiske fordele ved brugen af aktivet. 

Betingelse 2: Leasingaftalen beskriver at brugsretten overgår til leasingtager, hvorfor brugsretten til aktivet 

er korrekt overgået til leasingtager. 

Betingelse 3: Leasingaftalen beskriver at det i løbeperioden ikke er muligt at substituere produktet, hvilket 

betyder at det i leasingperioden ikke er muligt for leasinggiver at erstatte aktivet med at andet aktiv. 

Betingelse 4 nedenfor giver også belæg for denne besvarelse i form af om det giver økonomisk gavn. 

Betingelse 4: Denne hænger lidt sammen med betingelse 3 i form af, at det ikke er muligt substituere aktivet. 

Leasinggiver må antages ikke at opnå økonomisk gavn af at erstatte aktiver, da det er et aktiv der koster kr. 

900.000, hvilket ikke anses for et lille aktiv. Samtidig må leasingtager forventes at have reklamer på en lastbil, 

som ikke er muligt bare lige at erstatte. 

Det konkluderes at ovenstående beskrivelse giver belæg for, at der er tale om en leasingkontrakt i forhold til 

de gældende regler i standarden IFRS 16. 

Derefter beskrives det som tidligere nævnt, at der ved leasingaktivets første indregning skal indregnes til 

kostpris. Kostprisen skal opgøres på baggrund af nedenstående, som jeg efterfølgende opgør særskilt: 

1. Leasingydelsernes nutidsværdi som leasingforpligtelsen indregnes til. 

2. Eventuelle leasingydelser betalt før opstartsdatoen for det leasede, med fradrag af eventuelle 

modtagne ydelser i forbindelse med det leasede. 

3. Eventuelle direkte opstartsomkostninger, betalt af leasingtager. 

4. Et skøn over de omkostninger der vil tilfalde leasingtager, ved afvikling eller fjernelse af det 

underliggende aktiv. 130 

                                                           
129 Afsnit 6.2.3 og 6.2.3.1 i afhandlingen. 
130 Afsnit 6.2.5.1 i afhandlingen. 
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Opgørelse 1: Nedenfor har jeg beregnet nutidsværdien af leasingydelserne ved at tilbagediskontere 

leasingydelserne over løbeperioden på de 4 år samt ved brug af den interne rente på 3,5%. Som det ses i 

figur 6, kommer jeg frem til en nutidsværdi for leasingydelserne på kr. 440.770, under gældsforpligtelser og 

aktivets kostpris indregnes denne værdi. I figur 7 har jeg beregnet mig frem til amortiseringen som et 

annuitetslån, da forpligtelserne skal amortiseres således jf. standarden. 

Alle tal i kr.       

Førstegangsydelse 120.000     

Leasingydelse pr. måned 10.000     

Intern rente (afkastkrav) 3,50%     

        

År Leasingydelse Tilbagediskontering Nutidsværdi af leasingydelse 

-1 120.000 115.942 440.770 

-2 120.000 112.021   

-3 120.000 108.233   

-4 120.000 104.573   

  

 

Alle tal i kr.           

Leasingydelse pr. måned 10.000         

Afkastkrav 3,50%         

            

År 0 1 2 3 4 

Primo restgæld 0 440.770 336.196 227.963 115.942 

Renter 0 15.427 11.767 7.979 4.058 

Afdrag 0 104.573 108.233 112.021 115.942 

Ydelse 0 120.000 120.000 120.000 120.000 

Utilmo restgæld 440.770 336.196 227.963 115.942 0 

 

 

Opgørelse 2: Der bliver beskrevet at der betales kr. 120.000 i førstegangsydelse, hvilket betegnes som en 

ydelse, der er betalt før opstartsdatoen for det leasede. En førstegangsydelse beregnes derfor også som en 

del af kostprisen.  

Opgørelse 3: Det er ikke beskrevet i eksemplet, at der har været nogle eventuelle direkte 

opstartsomkostninger i forbindelse med leasingaftalen, hvorfor det antages der ikke har været nogle. Det vil 

sige det påvirker kostprisen med kr. 0. 

Figur 6. Egen tilvirkning – Nutidsværdi af leasingydelse ved IFRS 16 

Figur 7. Egen tilvirkning – Amortisering 
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Opgørelse 4: Det er heller ikke beskrevet, hvorvidt der er omkostninger der tilfalder leasingtager ved afvikling 

eller fjernelse af aktiver, hvorfor det vurderes at der ikke tilfalder leasingtager nogle omkostninger. Det vil 

sige det påvirker kostprisen med kr. 0. 

Ved ovenstående 4 opgørelser af kostprisen er der fundet frem til, at nutidsværdien for leasingydelserne er 

på kr. 440.770 samt en førstegangsydelse på kr. 120.000. Ved at ligge disse sammen finder man frem til den 

samlede anskaffelsessum for aktivet på kr. 560.770. 

I figur 8 fremgår det, at den beregnede anskaffelsessum indregnes som tilgang i år 0, hvorefter der i 

løbeperioden fra år 1-4 afskrives lineært. Beregningen viser det giver en årlig afskrivning på kr. 140.193, 

hvilket bliver driftsført under afskrivninger i resultatopgørelsen. Udover disse bliver de beregnede renter fra 

figur 7 også driftsført, men under renteudgifter i resultatopgørelsen.  

Alle tal i kr.           

År 0 1 2 3 4 

Primo før tilgang og afskrivninger 0 560.770 420.578 280.385 140.193 

Anskaffelsessum tilgang 560.770 0 0 0 0 

Afskrivninger 0 140.193 140.193 140.193 140.193 

Ultimo efter tilgang og afskrivninger 0 420.578 280.385 140.193 0 

 

 

Samlet set vil det sige at afskrivningerne i perioden er ens, mens renteudgifterne bliver lavere for hvert år 

der går. Derfor påvirker det resultatopgørelsen mindre for hvert år der går af løbeperioden. 

Som det ses i figur 9, er der fra år 1-4 forskel på hvad der udgiftsføres i resultatopgørelsen i forhold til om IAS 

17 eller IFRS 16 anvendes. Hvis man dog ligger alle forskelle fra IAS 17 og IFRS 16 sammen, giver det 

sammenlagt ca. kr. 0 (kr. 3 i dette tilfælde, skyldes afrunding), hvilket vil sige, ingen forskel. Ved IFRS 16 bliver 

egenkapitalen hurtigere mindre i starten af løbeperioden, fordi man amortiserer leasingforpligtelsen 

langsommere end aktivet afskrives. Grunden til at der amortiseres langsommere på leasingforpligtelsen, 

skyldes denne indregnes som et annuitetslån, hvor der i begyndelsen vil være flere renteudgifter. Dette 

medvirker at afdragene i starten også er det lavere, men stiger i løbeperioden. Det betyder at egenkapitalen 

under hele indregningen vil være mindre ved indregning efter IFRS 16 end ved indregning efter reglerne i IAS 

17 udover til sidst, hvor det giver den samme samlede effekt på egenkapitalen. 

 

 

 

Figur 8. Egen tilvirkning – Afskrivninger på leasingaktivets anskaffelsessum 
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Alle tal i kr.               

  IAS 17 IFRS 16   

År 
Leasingydelse Førstegangsydelse 

Udgiftsføres i 
resultatopgørelsen 

Renter Afskrivninger 
Udgiftsføres i 

resultatopgørelsen 
Forskel ved IAS 17 

og IFRS 16 
  

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 120.000 30.000 150.000 15.427 140.193 155.620 (5.620) 

2 120.000 30.000 150.000 11.767 140.193 151.960 (1.960) 

3 120.000 30.000 150.000 7.979 140.193 148.172 1.828 

4 120.000 30.000 150.000 4.058 140.193 144.251 5.749 

 

 

Nedenfor vil jeg komme ind på, hvordan de forskellige elementer ved de beregninger jeg har foretaget, 

påvirker resultatopgørelsen ved nu at skulle indregne efter IFRS 16. Følgende elementer der påvirkes i 

resultatopgørelsen ved indregningsmetoderne, er de eksterne omkostninger EBITDA, afskrivninger, EBITDA, 

finansielle omkostninger samt EBT.131 

Ved IAS 17 er der som tidligere berørt i afhandlingen to måder, hvorpå man kan indregne en leasingaftale, 

nemlig ved en henholdsvis finansiel- og operationel leasingaftale. Ved IAS 17 vil de eksterne omkostninger 

kun påvirkes ved en operationel leasingaftale, da alle omkostninger ved en sådan aftale allokeres her. 

Derudover vil det ved en finansiel leasingaftale påvirke afskrivninger og renter, ligesom den gør ved 

indregning af en leasingaftale i IFRS 16. Fremadrettet vil alle leasingaftaler umiddelbart indregnes som 

finansielle på baggrund af det nye kontrolbegreb i IFRS 16. Ved implementeringen af IFRS 16 vil der derfor 

blive flyttet omkostninger fra eksterne omkostninger til henholdsvis afskrivninger og renter. Dette medfører 

samlet, at de eksterne omkostninger vil falde ved implementeringen af IFRS 16, da der ikke er nogle eksterne 

omkostninger. Det påvirker EBITDA positivt, hvorfor denne vil stige ved et fald i eksterne omkostninger. 

Afskrivninger vil stige, da der kommer flere afskrivninger, idet langt de fleste leasingaftaler indregnes som 

finansielle, samtidig med de ”gamle” operationelle bliver tilskrevet her. EBIT vil også stige, da der ikke 

længere er leasingydelser under eksterne omkostninger. Selvom dette medfører en stigning i afskrivninger, 

er det stadig renterne som ikke var ved leasingydelserne under eksterne omkostninger før. Renter forhøjes 

af samme grund som afskrivninger. Til sidst vil EBT være uændret, da det som beskrevet ved figur 9 giver en 

forskel på 0 kr. ved leasingaftalens udløb. 

Leasingtagerens balance kommer selvfølgelig også til at ændre sig ved beregningerne. Da der ikke længere 

fordeles efter operationel- eller finansiel leasing ved implementeringen af IFRS 16, vil det sige at der ikke 

længere findes leasingaftaler under leasingtagerens eventualforpligtelser. Eventualforpligtelserne bliver 

                                                           
131 Bilag 3 – Definition af regnskabsforkortelser. 

Figur 9. Egen tilvirkning – Forskel i resultatopgørelsen ved IAS 17 og IFRS 16 
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derfor flyttet til den finansielle leasing i balancen. Da der aktiveres under anlægsaktiver, medfører dette 

selvfølgelig en stigning i disse. Derudover stiger gældsforpligtelserne i forbindelse med aktiveringen under 

anlægsaktiver. Egenkapitalen vil som beskrevet ved figur 9 ændrer sig i løbeperioden, men være uændret 

ved afslutningen. 

6.4 Delkonklusion af den konkrete forskel på reglerne i IAS 17 og IFRS 16 

På baggrund af ovenstående besvarelse af den konkrete forskel på reglerne i IAS 17 og IFRS 16, er det bevist 

at forskellen mellem IAS 17 og IFRS 16 kommer til at indeholde store ændringer. Der kommer til at være en 

del ændringer fra IAS 17 til IFRS 16, blandt andet ændringer til den regnskabsmæssige behandling, 

definitioner, nøgletal samt indregning af leasingkontrakter. 

Den største forskel og meget af det IFRS 16 bunder i er, at operationelle- og finansielle leasingaftalers 

klassifikation udgår, hvilket betyder at næsten alle leasingaftaler skal indregnes i balancen sammen med en 

leasingforpligtelse. Det der bliver lagt fokus på i IFRS 16, er om leasingaftalerne indeholder en leaset genstand 

med grobund i bestemmelserne i standarden. Nærmere sagt bliver klassifikationen af alle leasingaftaler, som 

indeholder en leaset genstand ligesom ved de finansielle leasingaftaler i IAS 17. 

Den konkrete forskel på reglerne i IAS 17 og IFRS 16 beskrevet i afsnit 6.1 og 6.2 i afhandlingen, er beskrevet 

i afsnit 6.3 i afhandling. Her bliver de tidligere nævnte ændringer til den regnskabsmæssige behandling, 

definitioner, nøgletal samt indregning af leasingkontrakter gennemgået. 

7. Påvirkningen ved implementering af IFRS 16 på den regnskabsmæssige 

behandling af årsrapporter samt nøgletal i udvalgte virksomheder  

Ovenstående afsnit i afhandlingen har vedrørt årsagen til udarbejdelse af IFRS16 med baggrund i IASB 

begrebsramme samt opstillede kritikpunkter. Derudover er den konkrete forskel på reglerne i IAS 17 og IFRS 

16 blevet berørt ved gennemgangen af reglerne i de to standarder samt efterfølgende analyse heraf. Med 

baggrund i disse tidligere udarbejdede besvarelser, vil jeg nedenfor for virksomhederne, NC TopCo A/S bedre 

kendt som Netcompany (omtales efterfølgende Netcompany i afhandlingen) og Pandora A/S, gennemgå hvad 

det i praksis betyder for deres regnskabstal. Netcompany er udvalgt, grundet virksomheden i deres 

årsrapport fra 2017, som et af de få selskaber, har førtidsimplementeret IFRS 16, ved brug af den fuld 

retrospektive metode.132 Pandora er udvalgt med baggrund i de er børsnoterede, grundet effektanalysen fra 

afsnit 5.2 i afhandlingen. Denne viste at der her var over 14.000 af 30.000 udvalgte børsnoterede 

virksomheder, der hverken havde indregnet leasingforpligtelser eller aktiver i balancen. Pandora har dog ikke 

                                                           
132 NC TopCo A/S – Årsrapport 2017, side 58. 
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førtidsimplementeret IFRS 16, men skriver i deres årsrapport for 2017, at de vil gøre brug af den 

simplificerede model, uden at opgøre med tilbagevirkende kraft.133 Denne er også udvalgt på dette grundlag, 

så besvarelsen indeholder en besvarelse af hvordan begge metoder anvendes i praksis. 

For Netcompany vil årsrapporterne for henholdsvis 2016 og 2017 blive anvendt, grundet IFRS 16 ikke er 

førtidsimplementeret i 2016, hvilket den er i 2017. Dette gør det muligt at afspejle forskellen ved 

implementeringen i tallene. For Pandora er årsrapporterne for henholdsvis 2017 og 2018 blevet anvendt, 

for at have de mest aktuelle tal. Ved anvendelsen af disse 2 år, er det også muligt at afspejle forskellen, ved 

de beregninger jeg foretager i besvarelsen heraf. 

Besvarelsen vil indeholde påvirkningen af implementeringen af IFRS 16 på årsrapporterne herunder 

resultatopgørelsen, balancen samt nøgletal. Som i tidligere afsnit af afhandlingen vil der være en 

delkonklusion som i besvarelsen af dette afsnit vil indeholde, hvor meget implementeringen af IFRS 16 

påvirker de to udvalgte virksomheder. 

7.1 Pandora A/S 

Pandora er en international børsnoteret virksomhed, der beskæftiger sig med design, fremstilling og 

markedsføring af højkvalitets håndforarbejdede og moderne smykker. De har aktiviteter i mere end 100 

lande fordelt på seks kontinenter. 

I Pandora er der ikke førtidsimplementeret, hvorfor beregninger bliver foretaget på baggrund af følgende 

antagelser i forhold til IFRS 16 standardens bestemmelser: 

 Diskonteringsrenten fastsættes på baggrund af renteudgifter og gæld, der er rentebærende hvis ikke 

denne er oplyst i regnskabet. 

 Leasingaktivernes brugsret er overgået til Pandora og følger bestemmelserne vedrørende indregning 

samt måling i IFRS 16. 

 Leasingaftaler af lav værdi samt kortfristede leasingforpligtelser, tages der ikke stilling til. Hvorfor de 

leasingaftaler, der er i regnskabet kan blive indregnet ved IFRS 16 bestemmelser. 

 Operationelle leasingforpligtelser vil nogle gange blive vist ved perioder af 1-5 år og ikke pr. år. Hvis 

dette er tilfældet, antages det at der bliver benyttet et lineært grundlag ved forfald af ydelserne. Det 

vil sige med ydelser, der er af samme størrelse hvert år. 

 Alle aktiver der er indregnet afskriver over løbeperioden lineært. 

                                                           
133 Pandora A/S – Årsrapport 2017, side 64. 
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 Leasingaftalernes optioner samt servicekontrakter, tages der ikke stilling til, grundet dette ikke 

fremgår tydeligt i årsrapporten. 

 Leasingaktiver og forpligtelser der ikke er indregnet, udgør hele nutidsværdien af kommende 

leasingydelser ved tidspunktet for implementering. 

7.1.1 Årsrapportens oplysninger 

Pandora har som beskrevet tidligere i afsnittet valgt, at benytte sig af den simplificerede metode uden at 

opgøre med tilbagevirkende kraft. I deres årsrapport for 2017 beskriver de ikke diskonteringsrenten ved 

disse, men denne bliver beskrevet i årsrapporten for 2018 til værende 3-4%.134 Diskonteringsrenten er 

derfor fastsat til 3,5% på baggrund af det oplyste. 

Det oplyses i Pandoras årsrapport for 2017 i note 3.2, at de i alt har operationel leasing for i alt mio. DKK 

3.355.135 Ud fra en samlet balancesum på mio. DKK 17.240,136 udgør operationel leasing omkring 20%. I 

årsrapporten for 2017 er der i note 3.2, derudover oplyst fremtidig minimum leasingforpligtelser på 

eksisterende leasingkontrakter pr. 31. december 2017 jf. figur 10 nedenfor. Noten oplyser udover dette, de 

fremtidige leasingforpligtelser indenfor 1 år, mellem 1-5 år samt efter 5 år ud fra posterne, grunde og 

bygning samt anlæg og inventar. 

 

                                                           
134 Pandora A/S – Årsapport 2018, side 61. 
135 Pandora A/S – Årsapport 2017, side 78. 
136 Pandora A/S – Årsapport 2017, side 58. 

Figur 10. Pandora A/S, årsrapport 2017 – Operationel leasing, fremtidige minimum leasingydelser pr. 31. december 2017.  
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7.1.2 Beregning af leasingforpligtelse 

På baggrund af ovenstående oplysninger i afsnit 7.1.1, kan indregningen af leasingforpligtelserne i balancen 

beregnes. De ydelser der forfalder indenfor 1 år samt efter 5 år, er som de fremgår af noten. Men mellem 

1-5 år er beregnet ud fra et lineært grundlag i beregningen jf. figur 11. Grunden til dette skyldes at 

ydelserne i denne periode ikke er specificeret, så de kan fordeles pr. år. De fremtidige 

minimumsleasingforpligtelser, bliver tilbagediskonteret nedenfor for at beregne nutidsværdien. 

Nutidsværdien af de leasingforpligtelser der ikke er indregnet, men som skal indregnes primo i regnskabet 

for 2018 som henholdsvis en leasingforpligtelse og leasingaktiv i henhold til IFRS 16 standarden giver mio. 

DKK 2.970. 

Alle tal i mio. DKK       

Intern rente 3,50%     

        

År Leasingydelse Tilbagediskontering Nutidsværdi af leasingydelse 

-1 849 820 2.970 

-2 480 448   

-3 480 433   

-4 480 418   

-5 480 404   

-6 548 446   

    

 

 

I figur 12 nedenfor er det også muligt at beregne den kortfristede leasingforpligtelse på baggrund af 

nutidsværdien af leasingforpligtelser på mio. DKK 2.970 samt den interne rente (diskonteringsrenten) på 3,5 

%. Figur 12 viser desuden, at afdraget i år 1, hvilket vil sige de kortfristede leasingforpligtelser, udgør mio. 

DKK 453. På baggrund af dette indregnes der mio. DKK 2.970 under kortfristede leasingforpligtelser, mens 

det resterende mio. DKK 2.517 indregnes under langfristede leasingforpligtelser. Da leasingaktiverne viser 

100 % af den beregnede nutidsværdi af fremtidige leasingforpligtelser ved implementeringen, indregnes der 

ved de materielle anlægsaktiver mio. DKK 2.970.  

Alle tal i mio. DKK               

Intern rente 3,50%             

                

År 0 1 2 3 4 5 6 

Primo restgæld 2.970,00 2.970,00 2.516,61 2.047,36 1.561,68 1.059,00 538,73 

Renter 0 103,95 88,08 71,66 54,66 37,07 18,86 

Afdrag 0 453,39 469,26 485,68 502,68 520,27 538,48 

Ydelse 0 557,34 557,34 557,34 557,34 557,34 557,34 

Ultimo restgæld 2.970,00 2.516,61 2.047,36 1.561,68 1.059,00 538,73 0 

Figur 11. Egen tilvirkning – Nutidsværdi af minimumsleasingydelse ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2017 

Figur 12. Egen tilvirkning – Amortisering ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2017 
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7.1.3 Balancepåvirkning ved IFRS 16 primo 2018 

Ud fra ovenstående beregninger og beskrivelser i afsnit 7.1 samt Pandoras balance for 2017,137 viser 

nedenstående figur 13, hvordan implementering af IFRS 16 har påvirket leasingaftalernes indregning på 

balancen primo 2018 for Pandora. Som det fremgår, er leasingforpligtelsen på mio. DKK 2.970 både indregnet 

som et leasingaktiv og en kortfristet- samt langfristet leasingforpligtelse.  

Indregningen har påvirket de forskellige regnskabsposter, der er indregnet på i balancen. Det har påvirket de 

materielle anlægsaktiver med en stigning på 128% og de samlede anlægsaktiver med 28%. Dette har 

derudover medført en stigning på 39% for de langfristede gældsforpligtelser samt en stigning for de 

kortfristede gældsforpligtelser på 11%. Alt i alt har indregning efter implementeringen af IFRS 16, medført 

en ændring for Pandoras balancesum på i alt 17%. Dette vurderes til at have en relativ markant ændring for 

virksomhedens balance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
137 Pandora A/S – Årsapport 2017, side 58. 
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mio. DKK Primo 2018 

Aktiver  IAS 17 IFRS 16 Forskel Forskel i % 

Anlægsaktiver         

Immaterielle aktiver 6.999 6.999 0   

Materielle anlægsaktiver 2.324 5.294 2.970 128% 

Udskudte skatteaktiver 884 884 0   

Andre finansielle aktiver 289 289 0   

Anlægsaktiver i alt 10.496 13.466 2.970 28% 

Omsætningsaktiver         

Inventar 2.729 2.729 0   

Afledte finansielle instrumenter 153 153 0   

Tilgodehavender fra salg 1.954 1.954 0   

Skattetilgodehavender 143 143 0   

Andre tilgodehavender   772 772 0   

Likvide beholdninger 993 993 0   

Omsætningsaktiver i alt 6.744 6.744 0   

Aktiver i alt 17.240 20.210 2.970 17% 
          

Passiver         

Egenkapital         

Aktiekapital  113 113 0   

Egne aktier (1.999) (1.999) 0   

Reserver 922 922 0   

Foreslået udbytte 987 987 0   

Overført resultat 6.491 6.491 0   

Reguleret overført resultat efter implementering af IFRS 16 0 0 0   

Egenkapital i alt  6.514 6.514 0   

Langfristede gældsforpligtelser         

Hensættelser 150 150 0   

Lån og gæld 5.283 5.283 0   

Leasingforpligtigelser IFRS 16 0 2.517 2.517   

Udskudt skat 501 501 0   

Andre gældsforpligtigelser 481 481     

Langfristede gældforpligtelser i alt 6.415 8.932 2.517 39% 

Kortfristede gældsforpligtelser         

Hensættelser 649 649 0   

Lån og gæld 164 164 0   

Kortfristet del af leasingforpligtigelser IFRS 16 0 453 453   

Afledte finansielle instrumenter 143 143 0   

Kreditorer 1.706 1.706 0   

Skyldig skat 572 572 0   

Anden gæld 1.077 1.077 0   

Kortfristede gældforpligtelser i alt 4.311 4.764 453 11% 

Gældforpligtelser i alt 10.726 13.696 2.970   
Passiver i alt 

17.240 20.210 2.970 17% 

Figur 13. Egen tilvirkning – Balancepåvirkning ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2017 
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7.1.4 Resultatopgørelsespåvirkning ved IFRS 16 i år 2018 

Ud fra ovenstående beregninger i afsnit 7.1.1 og 7.1.2 samt Pandoras resultatopgørelse for 2018138, er det 

muligt at beregne resultatopgørelsespåvirkningen ved implementeringen af IFRS 16. Denne bliver påvirket 

ved en anden klassificering af omkostninger. Det vil sige at operationelle leasingomkostninger kommer til at 

påvirke andre eksterne omkostninger i resultatopgørelsen. Der bliver jf. IFRS 16 indregnet afskrivninger samt 

renter for det leasede. Afskrivninger kommer til at påvirke resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger 

mens renteomkostningerne påvirker de finansielle omkostninger.  Årsagen til at påvirkningen af 

resultatopgørelsen er beregnet ud fra Pandroas årsrapport for 2018, skyldes påvirkningen af ultimo balancen 

for 2018, vil blive beregnet senere i afsnittet. 

I besvarelsen af påvirkningen, har jeg reformuleret resultatopgørelsen i forhold til resultatopgørelsen i 

Pandoras regnskab. Dette er blevet foretaget for at de poster, der bliver påvirket fremgår og for at kunne 

sammenligne med den anden udvalgte virksomhed. Som beregnet tidligere i afsnit 6.3.4 vil omkostningerne 

i starten af leasingperioden ved IFRS 16 være højere end ved IAS 17 og over leasingperioden vende, så 

omkostningerne bliver mindre ved IFRS 16 end IAS 17. 

På baggrund af den tidligere nutidsværdi i afsnit 7.2.2 samt den fastsatte løbeperiode på 6 år, er det muligt 

at beregne de årlige afskrivninger, som er beregnet på et lineært grundlag i figur 14 nedenfor. 

mio. DKK 2018 

  Primo værdi Afskrivninger Ultimo værdi 

Leasingaktiver 2.970 495 2.475 

 

De renter og ydelser der indregnes i 2018, fremgår af figur 12 i år. Renter der indregnes under finansielle 

omkostninger udgør mio. DKK 104. Denne påvirker de finansielle omkostninger så de bliver større. Ydelsen 

der indregnes under andre eksterne omkostninger udgør mio. DKK 557. Denne påvirker eksterne 

omkostninger så disse bliver mindre. Derudover skal afskrivningerne på mio. DKK 495 i figur 14 ovenfor 

indregnes under af- og nedskrivninger. Denne påvirkning gør af- og nedskrivninger større. 

Resultatopgørelsespåvirkningen for Pandora ved implementeringen af IFRS 16 i år 2018 fremgår nedenfor. 

Der har ikke været en lige så stor påvirkning som på balancen, men resultatopgørelsen har dog også haft 

nogle mindre ændringer, som fremgår i figur 15 og i beskrivelsen nedenfor. 

EBITDA har udviklet sig positivt med 7,51%. Dette skyldes, at de eksterne omkostninger er blevet mindre som 

følge af indregningen. 

                                                           
138 Pandora A/S – Årsapport 2018, side 54. 

Figur 14. Egen tilvirkning – Afskrivninger i 2018 for leasingaktiver. 
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EBIT har også udviklet sig positivt, dog kun med 0,96%. Dette skyldes EBITDA stigningen, da afskrivningerne 

er mindre end ydelsen, der er indregnet. 

EBT har udviklet sig negativt med 0,64%. Dette skyldes stigningen i finansielle omkostninger.139 

I ovenstående analyse kan det godt se ud som om det ikke har påvirket Pandoras resultatopgørelse så meget. 

Det fremgår dog af figur 15 nedenfor, at resultatet bliver mio. DKK 42 dårligere i 2018, hvilket må vurderes 

at være en væsentlig forskel. 

mio. DKK 2018 

Resultatopgørelse IAS 17 IFRS 16 Forskel Forskel i % 

Nettoomsætning 22.806 22.806 -   

Vare forbrug (4.793) (4.793) -   

Bruttoresultat   18.013 18.013 -   

Andre eksterne omkostninger (6.051) (5.494) 557   

Personaleomkostninger   (4.541) (4.541) -   

EBITDA     7.421 7.978 557 7,51% 

Af- og nedskrivninger (990) (1.485) (495)   

EBIT     6.431 6.493 62 0,96% 

Finansielle indtægter   533 533 -   

Finansielle omkostninger   (382) (486) (104)   

EBT     6.582 6.540 (42) -0,64% 

Skat af årets resultat (1.537) (1.537) -   

Årets resultat 5.045 5.003 (42) -0,83% 

 

7.1.5 Balancepåvirkning ved IFRS 16 ultimo 2018 

Det er tidligere i figur 13 vist hvordan implementeringen af IFRS 16 påvirker Pandoras primo balance for 2018. 

Nedenfor viser figur 16, hvordan implementeringen af IFRS 16 påvirker ultimo balancen for 2018.140 Denne 

viser at de materielle anlægsaktiver er ændret med mio. DKK 2.970 til 2.475, hvilket skyldes de afskrivninger, 

der er indregnet i resultatopgørelsen jf. figur 15 ovenfor. Den beregnede effekt på årets resultat med mio. 

DKK 42 indregnes under egenkapitalen. Leasingforpligtelsen er som tidligere delt op i langfristede og 

kortfristede gældsforpligtelser. De kortfristede der var i primo balancen for 2018, er modregnet i de 

langfristede gældsforpligtelser, mens de kortfristede gældsforpligtelser nu er dem der er beregnet i figur 12 

ovenfor i år 2, da de udløber indenfor det næste år. Leasingforpligtelserne i alt med afrunding, udgør i alt 

2.517 som stemmer med ultimo restgælden jf. figur 12 år 1.  

 

                                                           
139 Bilag 3 – Definition af regnskabsforkortelser. 
140 Pandora A/S – Årsapport 2018, side 55. 

Figur 15. Egen tilvirkning – Resultatopgørelsespåvirkning ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2018 
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mio. DKK Primo 2018 Ultimo 2018 

Aktiver  IAS 17 IFRS 16 Forskel IAS 17 IFRS 16 Forskel 

Anlægsaktiver             

Immaterielle aktiver 6.999 6.999 0 7.778 7.778 0 

Materielle anlægsaktiver 2.324 5.294 2.970 2.634 5.109 2.475 

Udskudte skatteaktiver 884 884 0 1.050 1.050 0 

Andre finansielle aktiver 289 289 0 323 323 0 

Anlægsaktiver i alt 10.496 13.466 2.970 11.785 14.260 2.475 

Omsætningsaktiver             

Inventar 2.729 2.729 0 3.158 3.158 0 

Afledte finansielle instrumenter 153 153 0 162 162 0 

Right-of-return aktiver   0 0 0 94 94 0 

Tilgodehavender fra salg 1.954 1.954 0 1.650 1.650 0 

Skattetilgodehavender 143 143 0 86 86 0 

Andre tilgodehavender   772 772 0 922 922 0 

Likvide beholdninger 993 993 0 1.387 1.387 0 

Omsætningsaktiver i alt 6.744 6.744 0 7.459 7.459 0 

Aktiver i alt 17.240 20.210 2.970 19.244 21.719 2.475 
              

Passiver             

Egenkapital             

Aktiekapital  113 113 0 110 110 0 

Egne aktier (1.999) (1.999) 0 (3.469) (3.469) 0 

Reserver 922 922 0 967 967 0 

Foreslået udbytte 987 987 0 920 920 0 

Overført resultat 6.491 6.491 0 7.891 7.891 0 

Reguleret overført resultat efter implementering af IFRS 16 0 0 0 0 (42) (42) 

Egenkapital i alt  6.514 6.514 0 6.419 6.377 (42) 

Langfristede gældsforpligtelser             

Hensættelser 150 150 0 279 279 0 

Lån og gæld 5.283 5.283 0 6.421 6.421 0 

Leasingforpligtigelser IFRS 16 0 2.517 2.517 0 2.048 2.048 

Udskudt skat 501 501 0 461 461 0 

Andre gældsforpligtigelser 481 481 0 172 172 0 

Langfristede gældforpligtelser i alt 6.415 8.932 2.517 7.333 9.381 2.048 

Kortfristede gældsforpligtelser             

Hensættelser 649 649 0 28 28 0 

Refusionsforpligtelser   0 0 0 869 869 0 

Kontraktforpligtelser   0 0 0 66 66 0 

Lån og gæld 164 164 0 248 248 0 

Kortfristet del af leasingforpligtigelser IFRS 16 0 453 453 0 469 469 

Afledte finansielle instrumenter 143 143 0 83 83 0 

Kreditorer 1.706 1.706 0 2.253 2.253 0 

Skyldig skat 572 572 0 543 543 0 

Anden gæld 1.077 1.077 0 1.402 1.402 0 

Kortfristede gældforpligtelser i alt 4.311 4.764 453 5.492 5.961 469 

Gældforpligtelser i alt 10.726 13.696 2.970 12.825 15.342 2.517 

Passiver i alt 17.240 20.210 2.970 19.244 21.719 2.475 

 Figur 16. Egen tilvirkning – Resultatopgørelsespåvirkning ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2017 og 2018 
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7.1.6 Pengestrømspåvirkning ved IFRS 16 i år 2018 

Pengestrømspåvirkningen i henhold til figur 17, viser en positiv påvirkning på mio. DKK 453 på pengestrømme 

fra driftsaktivitet. Dette vil hovedsageligt skyldes de afskrivninger, der har været i resultatopgørelsen. 

Derudover har pengestrømme fra finansieringsaktivitet udviklet sig negativt med mio. DKK 557 i året, på 

baggrund af leasingforpligtelsesafdrag samt finansielle omkostninger bliver medtaget i denne. I alt har dette 

haft en negativ påvirkning med mio. DKK 104 på pengestrømme for året, grundet leasingforpligtelsesafdrag. 

Ydermere skyldes det ligeledes, at de finansielle omkostninger udgør mere end ændringen i resultat før skal 

samt afskrivninger.141 

mio. DKK 2018 

Pengestrømsopgørelse IAS 17 IFRS 16 Forskel 

Resultat før skat 6.582 6.540 (42) 

Finansielle indtægter (533) (533) - 

Finansielle omkostninger 382 382 0 

Af- og nedskrivninger 990 1.485 495 

Aktiebaseret aflønning (31) (31) 0 

Ændring i inventar (18) (18) 0 

Ændring i debitorer 224 224 0 

Ændring i kreditorer og anden gæld 762 762 0 

Regulering af andre ikke-kontant poster 59 59 0 

Renteindtægter   4 4 0 

Renteudgifter (58) (58) 0 

Betalt skat (1.739) (1.739) 0 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 6.624 7.077 453 

Køb af datterselskaber og aktiviteter (1.071) (1.071) 0 

Køb af immaterielle aktiver (380) (380) 0 

Køb af materielle anlægsaktiver (727) (727) 0 

Ændring i langfristede aktiver (23) (23) 0 

Overskud fra salg af materielle anlægsaktiver 10 10 0 

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.191) (2.191) 0 

Udbetalt udbytte (1.943) (1.943) 0 

Køb af egne aktier (3.289) (3.289) 0 

Leasingforpligtelsesafdrag efter implementeringen af IFRS 16 0 (453) (453) 

Finansielle omkostninger efter implementering af IFRS 16 0 (104) (104) 

Udbetalinger fra kreditinstitutter 4.413 4.413 0 

Betalinger til kreditinstitutter   -3191 (3.191) 0 

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (4.010) (4.567) -557 

Pengestrømme for året 423 319 -104 

 

                                                           
141 Pandora A/S – Årsrapport 2018, side 57. 

Figur 17. Egen tilvirkning – Pengestrømspåvirkning ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2018 
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7.1.7 Nøgletalspåvirkning ved IFRS 16 i år 2018 

I figur 18 nedenfor er udvalgte nøgletal beregnet på baggrund af tidligere udarbejde figur 15 og 16. 

Nøgletalspåvirkninger er blevet udarbejdet for at se hvilken effekt implementeringen af IFRS 16 har haft på 

de udvalgte nøgletal nedenfor. Til beregning af nøgletal er formlerne fra afsnit 6.3.3 samt bilag 7 benyttet.142 

Under figuren vil jeg berøre hvert enkelt nøgletal. 

Nøgletal 2018 

  IAS 17 IFRS 16 Forskel 

Finansiel gearing 82,29% 122,30% 40,01% 

Soliditetsgrad 33,36% 29,36% -3,99% 

Overskudsgrad 28,20% 28,47% 0,27% 

EBITDA-margin 32,54% 34,98% 2,44% 

Egenkapitalens forrentning 78,59% 78,45% -0,14% 

Likviditetsgrad 135,82% 125,13% -10,69% 

Aktivernes omsætningshastighed 1,19 1,05 -0,14 

Afkastningsgrad 33,42% 29,90% -3,52% 

 

Finansiel gearing: Dette nøgletal viser hvor kreditværdig en virksomhed er. Nærmere bestemt vil det sige, at 

desto højere gearingen er, desto mindre kreditværdig er virksomheden. Gearingen er steget med 40,01%, 

hvilket betragtes som en væsentlig stigning. Stigningen skyldes at leasingforpligtelserne bliver synliggjort i 

balancen. Det kan være kritisk for en virksomhed, når dette nøgletal stiger, grundet finansiering fra for 

eksempel en bank kan det være sværere, da virksomheden ikke er ligeså kreditværdig som ved IAS 17. 

Soliditetsgrad: Dette nøgletal viser, hvor finansiel stærk en virksomhed er. Soliditetsgraden er faldet med 

3,99%, hvorfor den er blevet påvirket negativt ved implementeringen. Grunden til dette fald, ligger 

hovedsageligt i ændringen på egenkapitalen, som følge af ændringen i årets resultat. 

Overskudsgrad: Dette nøgletal er steget med 0,27%. Stigningen skyldes hovedsageligt forøgelsen i EBIT, som 

følge af at de eksterne omkostninger er blevet mindre ved indregningen. 

EBITDA-margin: Dette nøgletal er steget med 2,44%. Stigningens skyldes selvfølgelig stigningen i EBITDA, som 

følge af at de eksterne omkostninger er blevet mindre ved indregningen ligesom ved overskudsgraden 

ovenfor. 

                                                           
142 Bilag 7 – Nøgletalsformler. 

Figur 18. Egen tilvirkning – Nøgletalspåvirkning ved IFRS 16, Pandora A/S årsrapport 2018 
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Egenkapitalens forrentning: Dette nøgletal viser som det lidt lyder, hvordan virksomheden forrenter dets 

egenkapital. Egenkapitalens forretning er faldet med 0,14%, hvilket skyldes faldet i overført resultat som 

følge af implementeringen. 

Likviditetsgrad: Nøgletallet er blevet påvirket negativt og faldet med 10,69%, hvilket skyldes der ved 

implementeringen er indregnet en kortfristet leasingforpligtelse i balancen. Ved fald i likviditetsgraden kan 

det ændre på opfattelsen af regnskabet samt virksomheden. 

Aktivernes omsætningshastighed: Nøgletallet viser hvor god kapitaltilpasning virksomheden har. Der er sket 

et fald på 0,14 gange, hvilket er skidt for virksomheden. Dette betyder nemlig at virksomheden i de aktiver 

der er investeret i, får 0,14 gange mindre igen for hver enkelt krone. Dette kan hovedsageligt afspejles i 

stigningen af materielle anlægsaktiver. 

Afkastningsgrad: Nøgletallet har til evne at vise hvor god virksomheden er til få overskud ud af den kapital 

der er investeret. Nøgletallet er faldet med 3,52% og grunden til dette ligger i at aktiver er steget mere end 

EBIT efter indregningen. 

7.2 NC TopCo A/S  

Netcompany er en international virksomhed, der beskæftiger sig med IT og beskriver sig selv som ”en 

rendyrket IT-serviceleverandør”.143 Virksomheden har aktiviteter i 5 lande og beskæftiger sig med et bredt 

udsnit af sektorer, blandt andet staten, kommuner, industrier samt organisationer.144 

7.2.1 Årsrapportens oplysninger 

Netcompany har som beskrevet tidligere i afsnittet, valgt at benytte sig af førtidsimplementering på deres 

årsrapport for 2017, ved brug af den fuld retrospektive metode. 

Det er i Netcompanys årsrapport for 2017 oplyst i note 19 jf. figur 19 nedenfor, at de i alt har operationel 

leasing for i alt mio. DKK 9.189.145 Ud fra en samlet balancesum på mio. DKK 2.835.195,146 udgør operationel 

leasing kun omkring 0,32%. Procentvis har leasing ikke en stor betydning, men udgør stadig meget med 

værdien på mio. DKK 9.189. Noten oplyser udover dette, de fremtidige leasingforpligtelser indenfor 1 år, 

mellem 1-5 år samt efter 5 år. 

                                                           
143 https://www.netcompany.com/da/Om-os/Vi-er-Netcompany 
144 https://www.netcompany.com/da/Sektorer 
145 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 41. 
146 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 13. 
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7.2.2 Balancepåvirkning ved IFRS 16 ultimo 2016 

Der er som nævnt førtidsimplementeret ved brug af den fuld retrospektive metode i 2017, hvorfor jeg gør 

brug af udsnit for årsrapporten for 2016 og 2017 og ikke selv udarbejder disse beregninger som ved Pandora. 

Når man indregner efter denne metode, tilrettes sammenligningstallene samtidig, hvorfor der hovedsageligt 

fokuseres på 2016 tallene, da man kan afspejle ændringerne i implementeringen i disse. 

Nedenfor i figur 20 er de poster i balancen, der ændrer sig for ultimo 2016 i forbindelse med 

implementeringen af IFRS 16 medtaget. Tallene stammer fra balancerne for 2016 samt 2017 for Netcompany 

jf. bilag 8.147 

Indregningen har påvirket de forskellige regnskabsposter, der er indregnet i balancen. Som det ses i figur 20 

nedenfor, har det påvirket de materielle anlægsaktiver med en stigning på 155,37%. Dette har derudover 

medført et lille fald i egenkapitalen på 0,01%. Dette har ført til en stigning for langfristede gældsforpligtelser 

på 1,06% samt en stigning i kortfristede gældsforpligtelser på 4,11%. Balancesummen er blevet påvirket med 

en stigning på 0,89%. Procenttallene der er udregnet og kommenteret på, afspejler ikke væsentligheden af 

ændringen. Kigger man på tallene derimod, udgør ændringen for eksempel på balancesummen mio. DKK 

25.226, hvilket må antages at være en markant ændring. Grunden til den procentvise ændring ikke er så stor, 

skyldes at balancesummen er relativt stor i forhold til ændringen. 

 

 

                                                           
147 Bilag 8 – NC TopCo A/S, årsrapport 2016 (IAS 17) samt årsrapport 2017 (IFRS 16). 

Figur 19. NC TopCo A/S, årsrapport 2016 – Operationel leasing, fremtidige minimum leasingydelser pr. 31. december 2016. 
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mio. DKK Ultimo 2016 

Aktiver IAS 17 IFRS 16 Forskel Forskel i % 

Materielle anlægsaktiver 16.236 41.462 25.226 155,37% 
          

Aktiver i alt     2.835.195 2.860.420 25.226 0,89% 
          

Passiver         

Egenkapital 1.260.616 1.260.503 (113) -0,01% 

Langfristede leasingforpligtelser 1.289.198 1.302.818 13.620 1,06% 

Kortfristede leasingforpligtelser 285.381 297.100 11.719 4,11% 
          

Passiver i alt     2.835.195 2.860.420 25.226 0,89% 

 

7.2.3 Resultatopgørelsespåvirkning ved IFRS 16 i år 2016 

Det fremgår ikke direkte af resultatopgørelsen, hvilke ændringer der er sket i året. De noter hvor der har 

været ændringer i forbindelse med implementeringen af IFRS 16 samt resultatopgørelserne for henholdsvis 

2016 og 2017, er medtaget i bilag 9.148 Af note 10 i årsrapporten for 2017 herunder 2016 kolonnen, fremgår 

det at der er blevet beregnet afskrivninger på ”right of use assets” med mio. DKK 11.079.  Dette skyldes 

implementeringen, da disse afskrivninger ikke fremgår af note 8 i årsrapporten for 2016. Derudover fremgår 

det af note 11 i årsrapporten for 2017 herunder 2016 kolonnen, at der er blevet beregnet renter af leasing 

med mio. DKK 603. Dette fremgår ikke af note 5 i årsrapporten for 2016, hvilket skyldes implementeringen. 

Der er endvidere sket en ændring i eksterne omkostninger, men det er ikke muligt at specificere denne ud, 

ligesom ved de andre noter. Grundet det foregår på samme måde som i eksemplet med Pandora, sker der 

også her et fald i de eksterne omkostninger. 

Det ses også i figur 21 nedenfor, at der er sket et fald i vare forbrug og eksterne omkostninger, som ikke hører 

sammen under samme post, men det har ikke været muligt at præcisere dette. Derudover afspejler renter 

heller ikke alene den forskel på mio. DKK 603 beskrevet ovenfor, hvorfor nedenstående som udgangspunkt 

er udarbejdet til brug for nøgletal. Nettoomsætning, EBITDA samt EBIT er nemlig til at fastsætte med 

sikkerhed, hvilket skal bruges til nøgletallene. 

 

 

 

 

                                                           
148 Bilag 9 – NC TopCo A/S, resultatopgørelse og noter 2016 (IAS 17) og 2017 (IFRS 16). 

Figur 20. Egen tilvirkning – Balancepåvirkning ved IFRS 16, NC TopCo A/S årsrapport 2016 og 2017 
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mio. DKK 2016 

Resultatopgørelse IAS 17 IFRS 16 Forskel 

Nettoomsætning 828.538 828.538 - 

Vare forbrug og eksterne omkostninger (622.214) (611.666) 10.548 

EBITDA     206.324 216.872 10.548 

Af- og nedskrivninger (83.094) (94.173) (11.079) 

EBIT     123.230 122.698 (532) 

Finansielle indtægter   1.257 1.342 85 

Finansielle omkostninger   (64.088) (63.669) 419 

EBT     60.399 60.371 (28) 

Skat af årets resultat (43.566) (43.566) - 

Årets resultat 16.833 16.805 (28) 

 

7.2.4 Pengestrømspåvirkning ved IFRS 16 i år 2016 

Pengestrømspåvirkningen i henhold til figur 22, er udarbejdet på baggrund af bilag 10, som indeholder 

pengestrømsopgørelsen for 2016 ved henholdsvis IAS 17 og IFRS 16.149 Denne viser en positiv påvirkning på 

mio. DKK 20.665 på pengestrømme fra driftsaktivitet, hvilket hovedsageligt skyldes de afskrivninger, der har 

været i resultatopgørelsen. Implementeringen af IFRS 16 ændrer ikke på pengestrømme fra 

investeringsaktivitet, hvorfor der ikke er kommenteret på denne og der er beregnet en forskel i 

pengestrømme uden denne senere. Derudover har pengestrømme fra finansieringsaktivitet udviklet sig 

negativt med mio. DKK 11.569 i året, på baggrund af leasingforpligtelsesafdrag samt finansielle omkostninger 

bliver medtaget i denne. I alt har dette haft en positiv påvirkning med mio. DKK 9.096 på pengestrømme for 

året, uden forskellen i investeringsaktivitet. Årsagen er, at ændringen i EBIT udgør mere end ændring i 

leasingforpligtelsesafdrag samt finansielle omkostninger. 

mio. DKK 2016 

Pengestrømme IAS 17 IFRS 16 Forskel 

Pengestrømme fra driftsaktivitet 47.444 68.109 20.665 
        

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (2.458.571) (2.539.371) (80.800) 
        

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 2.443.115 2.431.546 (11.569) 

Pengestrømme for året   31.988 (39.716) (71.704) 
        

Pengestrømme for året uden forskellen i investeringsaktivitet     9.096 

 

                                                           
149 Bilag 10 – NC TopCo A/S, pengestrømsopgørelser 2016 (IAS 17) og 2017 (IFRS 16). 

Figur 21. Egen tilvirkning – Resultatopgørelsespåvirkning ved IFRS 16, NC TopCo A/S årsrapport 2016 og 2017 

Figur 22. Egen tilvirkning – Pengestrømspåvirkning ved IFRS 16, NC TopCo A/S årsrapport 2016 og 2017 
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7.2.5 Nøgletalspåvirkning ved IFRS 16 i år 2016 
I figur 23 nedenfor er udvalgte nøgletal beregnet på baggrund af figur 21 samt bilag 8.150 

Nøgletalspåvirkninger er blevet udarbejdet for at se hvilken effekt implementeringen af IFRS 16, har haft på 

de udvalgte nøgletal nedenfor. Til beregning af nøgletal er formlerne fra afsnit 6.3.3 samt bilag 7 benyttet.151 

Under figuren vil hvert enkelt nøgletal blive berørt. Det skal nævnes, at disse nøgletal også er påvirket af 

andre ændringer end kun IFRS 16, hvorfor der bliver beskrevet ændringer der ikke er normale ved 

implementering af IFRS 16, som beskrevet i afsnit 6.3.3. 

Nøgletal 2016 

  IAS 17 IFRS 16 Forskel 

Finansiel gearing 90,91% 92,93% 2,02% 

Soliditetsgrad 44,46% 44,07% -0,40% 

Overskudsgrad 14,87% 14,81% -0,06% 

EBITDA-margin 24,90% 26,18% 1,27% 

Egenkapitalens forrentning 1,34% 1,33% 0,01% 

Likviditetsgrad 154,46% 148,37% -6,09% 

Aktivernes omsætningshastighed 0,29 0,29 0,00 

Afkastningsgrad 4,35% 4,29% -0,06% 

 

Finansiel gearing: Gearingen er steget med 2,02%, hvilket betragtes som en lille stigning. Stigningen skyldes 

at leasingforpligtelserne bliver synliggjort i balancen. Det kan være kritisk for en virksomhed, når dette 

nøgletal stiger, grundet finansiering fra for eksempel en bank kan være sværere, da virksomheden ikke er 

ligeså kreditværdig som ved IAS 17. 

Soliditetsgrad: Soliditetsgraden er faldet med 0,40%, hvorfor den er blevet påvirket negativt ved 

implementeringen. Grunden til dette fald ligger hovedsageligt i ændringen på egenkapitalen, som følge af 

ændringen i årets resultat. 

Overskudsgrad: Dette nøgletal er faldet med 0,06%. Faldet skyldes hovedsageligt faldet i EBIT, som følge af 

at afskrivninger er større end de eksterne omkostninger ved indregningen. Dette nøgletal udvikler sig 

normalvis ved implementering af IFRS 16 den modsatte vej, hvilket var grunden til det blev nævnt i starten 

af dette afsnit, at der også var andre ændringer, der skulle tages højde for. 

EBITDA-margin: Dette nøgletal er steget med 1,27%. Stigningen skyldes forøgelsen i EBITDA, som følge af at 

de eksterne omkostninger er blevet mindre ved indregningen. 

                                                           
150 Bilag 8 – NC TopCo A/S, årsrapport 2016 (IAS 17) samt årsrapport 2017 (IFRS 16). 
151 Bilag 7 – Nøgletalsformler. 

Figur 23. Egen tilvirkning – Nøgletalspåvirkning ved IFRS 16, NC TopCo A/S årsrapport 2016 og 2017 
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Egenkapitalens forrentning: Egenkapitalens forretning er faldet med 0,01%, hvilket skyldes faldet i overført 

resultat som følge af implementeringen, selvom det er et meget lille fald. 

Likviditetsgrad: Nøgletallet er blevet påvirket negativt og faldet med 6,09%, hvilket skyldes at der ved 

implementeringen er indregnet en kortfristet leasingforpligtelse i balancen. Ved fald i likviditetsgraden kan 

det ændre på opfattelsen af regnskabet samt virksomheden. 

Aktivernes omsætningshastighed: Nøgletallet viser hvor god kapitaltilpasning virksomheden har. Der er her 

hverken sket et fald eller en stigning. Dette betyder at en virksomhed i de aktiver der er investeret i, får det 

der ganges med pengene igen for hver enkelt krone. Normalvis vil der ved IFRS 16 ske et fald i denne. 

Afkastningsgrad: Nøgletallet har til evne at vise hvor god virksomheden er til få overskud ud af den kapital 

der er investeret. Nøgletallet er faldet med 0,06% og årsagen til dette ligger i, at aktiver er steget mere end 

EBIT efter indregningen. 

7.3 Delkonklusion af påvirkningen ved implementeringen af IFRS 16 på den 

regnskabsmæssige behandling 

Besvarelsen af dette spørgsmål har vist at implementeringen af IFRS 16 påvirker resultatopgørelsen og 

balancen, herunder både aktiver og passiver. Resultatopgørelsens poster andre eksterne omkostninger, af- 

og nedskrivninger samt finansielle omkostninger, bliver påvirket ved implementeringen. Årets ydelser til 

leasing bliver modregnet på de eksterne omkostninger, så denne post bliver mindre. Derudover bliver 

afskrivninger og renter tilskrevet henholdsvis af- og nedskrivninger samt finansielle omkostninger, så begge 

disse forøges, hvilket bedst kan afspejles i eksemplet med Pandora.  

Balancen ændrer sig ved at aktiverne bliver påvirket, da der ved implementeringen bliver indregnet 

leasingaktiver under de materielle anlægsaktiver. Derudover ændrer passiverne sig ved de henholdsvis kort- 

og langfristede gældsforpligtelser i og leasingforpligtelserne fordeles ud på disse. Ved analysen af de to 

regnskaber ved implementeringen, ses påvirkningen hovedsageligt på Pandoras regnskab. Her ser man hvor 

stor betydning implementeringen kan have på resultatopgørelsen, balancen, pengestrømme samt nøgletal. 

Ikke fordi analysen af Netcompany ikke har medført samme effekt, det tydeliggøres blot ikke på samme måde 

procentvis, da selskabet i forhold til deres balancesum og resultat, ikke benytter så meget leasing som andre. 

Det vurderes også at der har været andre ændringer til tallene end kun IFRS 16, da der også er andre poster 

der har ændret sig, hvorfor man ikke 100% kan afspejle forskellen af IFRS 16. Kigger man på tallene i begge 

udvalgte virksomheder, er det flere millioner danske kroner påvirkningen ved implementeringen af IFRS 16 

kommer til at have. Dette må antages at være væsentligt for begge virksomheder, selvom der går mange 

millioner gennem de respektive virksomheder. Hvis der tages udgangspunkt i pengestrømmene for Pandora, 
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oplever disse en negativ påvirkning, da leasingforpligtelsesafdragene samt de finansielle omkostninger er 

større end forskellen i resultat før skat samt af- og nedskrivninger. Det vurderes ikke at effekten på 

pengestrømmene i Netcompany er retvisende i forhold til IFRS 16, da de præcise ændringer i de eksterne 

omkostninger ikke haves.  

Alle nøgletallene passer næsten på den tidligere beskrivende vurdering af nøgletallene ved 

implementeringen af IFRS 16 fra afsnit 6.3.3. Effekten på pengestrømme og nøgletal ved implementeringen 

vil hovedsageligt være negativ. Pengestrømmene giver sig selv, da de ved Pandora er påvirket negativt. Den 

negative påvirkning af nøgletal, ses for eksempel i den finansielle gearing, soliditetsgrad samt likviditetsgrad, 

der ved implementering har oplevet en negativ påvirkning, hvilket for eksempel for en banks synspunkt kan 

ændre deres holdning. 

8. Konklusion 
Hvorfor er regnskabsstandarden IFRS 16 blevet udarbejdet og hvorledes vil den regnskabsmæssige 

behandling heraf, påvirke udvalgte virksomheders årsrapporter samt nøgletal? 

Således lyder afhandlingens problemformulering, der har tilhørende underspørgsmål, som er blevet besvaret 

løbende igennem afhandlingen. Den overordnede problemstilling kan med besvarelserne i afhandlingen 

danne grundlag for en fyldestgørende konklusion.  

Stigningen indenfor leasing i hele verden har været i en positiv udvikling, hvorfor der i den senere tid og med 

IFRS 16, er blevet lagt yderligere fokus på netop indregningen af leasing. Virksomheder skal være 

sammenlignelige, hvad enten de er i samme branche eller på grund af andre sammenligningsgrundlag. Dette 

er grunden til, at IASB udarbejdede ”Discussion Paper – Leases, Preliminary Views” samt den nye 

leasingstandard IFRS 16, da der var mange regnskabsbrugere, der stilede sig tvivlsomme overfor leasings 

generelle fremstilling i årsrapporter. 

Ved IAS 17 oplevede man problemer med klassifikationen af leasing, herunder finansiel- og operationel 

leasing, da disse behandles forskelligt ved IAS 17. Ved IAS 17 blev den finansielle leasing medtaget i balancen 

og den operationelle leasing blev medtaget i resultatopgørelsen. Dette har netop regnskabsbrugerne været 

særligt kritiske overfor, da de ikke har følt de kunne sammenligne virksomheders leasing, da de selv kunne 

påvirke om der var tale om den ene eller anden form for leasing. Dette har medført at nytteværdien i 

regnskaberne, er blevet formindsket samt at virksomhederne har kunne påvirke deres nøgletal, hvilket ikke 

lever op til definitionerne i begrebsrammen. 

Dette har været hovedårsagen til udviklingen af IFRS 16, hvor leasingaftaler nu skal opfylde en vis definition 

for at blive indregnet og klassificeret som en leasingaftale. Hvis denne definition af leasing, som vedrører at 

der er tale om et element der kan kontrolleres samt et specifikt aktiv ikke er overholdt, kan leasingaftalerne 
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ikke indregnes og blive klassificeret som leasingaftaler i IFRS 16 standarden. De udgår ikke, men bliver 

derimod indregnet som serviceaftaler. Hvis virksomhederne vurderer, at der er tale om serviceaftaler skal 

disse indregnes i resultatopgørelsen mens leasingaftalerne nu bliver indregnet på balancen. Virksomhederne 

kan igen komme ud for at sammenligneligheden ikke bliver opfyldt og derved opleve en stor ændring i 

regnskabstallene samt nøgletallene, hvis klassificeringen mellem disse to ikke er korrekt. 

Hvis man ligesom ved kritikpunkterne af IAS 17 sammenligner IFRS 16 med IASB’s begrebsrammen, fremgår 

det at IFRS 16 har ændret sig i forhold til IAS 17, ved for eksempel kvalitative egenskaber, herunder at leasing 

ikke længere skal klassificeres som henholdsvis operationel og finansielt. Leasingaftalerne skal i stedet 

klassificeres i balancen, hvilket har forstærket de kvalitative egenskaber. Det vurderes dog på baggrund af at 

der er en definition af en leasingaftale, at de kvalitative egenskaber ikke er forstærket længere, da 

virksomheden stadig selv kan vurdere, om der er tale om en leasingaftale. 

Klassificeringen bliver nemlig i stedet for, at der er tale om en operationel- eller finansiel leasingaftale, 

vurderet i forhold til om der er tale om en leasingaftale i henhold til definitionen, eller om den skal indregnes 

som en serviceaftale. 

Derudover er der også de optionsmuligheder en virksomhed ifølge IFRS 16, skal tage stilling til i en kontrakt. 

De skal tage stilling til om virksomheden forventer at gøre brug af en eventuel forlængelses- eller 

opsigelsesmulighed, hvilket også er en vurdering, som kan ændre i virksomhedernes tal. 

Der er blevet udarbejdet interviews af kvalificerede folk i henholdsvis Nordea og Nordania. De to interviews 

bundede ud i samme konklusion, hvilket var at de ikke som sådan vil gøre brug af den nye standard, da de 

som ved IAS 17 stadig vil lave deres egne korrektioner. Årsagen til dette er at de mener, at de med deres 

egne korrektioner stadig opnår det rigtige billede de skal have af virksomhederne. Det er dog taget med 

forbehold, da de ikke har set ændringer i praksis endnu. 

I analysen af virksomhederne fremgå det, at resultatopgørelsen påvirkes negativt, hvilket vil sige at årets 

resultat bliver mindre end før. Derudover stiger balancesummen for selskaberne, da det i eksemplerne har 

påvirket de materielle anlægsaktiver samt kortfristede- og langfristede gældsforpligtelser. 

Pengestrømmene blev i Pandora tilfældet dårligere, grundet leasingforpligtelsesafdraget samt finansielle 

omkostninger mere end opvejet forskellen på resultat før skat samt af- og nedskrivninger. 

Endvidere blev nøgletal generelt påvirket negativt og set ude fra, har implementeringen haft en dårlig 

påvirkning af virksomhedernes tal hele vejen rundt. Det skal dog siges, at virksomhederne i starten vil have 

en negativ påvirkning af indregningen, da tallene nu indregnes på en anden måde, men over løbeperioden 

vil disse ændre sig og til sidst give det samme udslag. 

IFRS 16 har helt klart fat i noget af det rigtige ved indregningen af leasingaftaler i balancen, da man her kan 

opnå den sammenlignelighed, der er blevet efterspurgt af regnskabsbrugerne, hvilken helt klart er 
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nødvendigt med den stigning, der har været indenfor leasing. Den finansielle situation for virksomheden 

afspejler sig også bedre ved indregning af disse på balanceniveau. Det der er ulempen ved IFRS 16 er, at de 

vurderinger der skal tages i forhold til om der er tale om en leasingaftale, samt om man forventer at 

udnytte forskellige optioner, ikke vurderes at være væsentlige nok, til at opnå en korrekt indregning af 

leasingaftalerne. Disse kan stadig påvirkes på nogenlunde samme niveau som ved IAS 17’s definition af 

operationelle- og finansielle leasingaftaler. Sammenlignelighed sammen med nytteværdi, opnås stadig ikke 

fuldt ud, da de nye termer såsom definitionen af en leasingaftale, løbeperioden samt optioner stadig 

fortages på baggrund af vurderinger og skøn foretaget af virksomheden selv. 

Konklusionen er derfor at IFRS 16 bestemmelser er et godt skridt på vejen, men ikke er i mål endnu. Dette 

skyldes, der skal være nogle mere fastsatte retningslinjer for indregningen i forhold til de vurderinger og 

skøn der er, før det for regnskabsbrugeren kan bruges til fuldstændig at skabe sammenlignelighed på tværs 

af virksomheder. 
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Bilag 3 – Definition af regnskabsforkortelser 
Forkortelse Betydning 

EBITDA Earnest before interest, tax, depreciation and 

amortization 

(Resultat af primær drift før afskrivninger) 

EBIT Earnest before interest and tax (Resultat af primær 

drift) 

EBT Earnest before tax (Resultat før skat) 

 
Bilag 4 – Oversigt over implementeringsreglerne for leasingtager 

153 

                                                           
153 https://www.pwc.dk/da/nyt/2018/ifrs-16.pdf s. 49. 
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Bilag 5 – E-mail interview med Max Nielsen, Nordea 
Navn: Max Nielsen 

Arbejdsplads og stilling: Nordea, Business Partner 

Dato: 23. april 2019 

1. Er i opdateret omkring IFRS 16? 

”Vi er opdateret på IFRS 16.” 

2. Har i kreditvurderinger hvori leasing indgår og hvor tit ser i disse? 

”Vi har ofte kreditvurderinger hvori leasing indgår, idet vi selv tilbyder leasing. Det tages også med i 

kreditvurderingen såfremt der laves operationel leasing i selskaberne.” 

3. Har i oplevet nogle problemer med den tidligere standard IAS 17 i forbindelse med jeres 

kreditvurderinger? 

”Nej, vi har taget højde for dette i vores kreditvurderingsprincipper. Det har dog helt klart været et problem 

med leasing som ikke har været med i balancen, hvorfor det selvfølgelig vil gøre det nemmer for os nu.” 

4. Den nye standard ligger op til der skal være større sammenlignelighed iblandt virksomhederne, 

er det noget i har kunne mærke i praksis? 

”Personligt synes jeg ikke det påvirker os så meget – da vi i forvejen havde operationelt leasing med i 

betragtningen.” 

5. Er der forskel på jeres kreditvurderinger, hvis virksomhederne har indregnet leasing som 

finansielt i forhold til operationelt? 

”Nej – se ovenstående.” 

6. Laver i nogle ændringer til regnskaberne herunder nøgletal, hvis der ikke er indregnet leasing? 

”Nej, vi re-klassificerer hvis der er operationel leasing som ikke indgår i balancen.” 

7. Tror i stigningen indenfor at lease aktiver vil fortsætte efter den nye standard, eller vil folk i 

stedet begynde at købe aktiverne igen? 

”Det er svært at sige. Jeg tror i højere grad der vil være begrænsninger for andre lånetyper, nu hvor andre i 

højere grad vil medtage leasing i balancerne.” 

8. Har den nye standard ændret noget i jeres kreditvurderinger af virksomhederne? 
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”Nej ikke som udgangspunkt. Vi har ikke set de direkte ændringer fra virksomheder endnu, men vores 

holdning er vi stadig vil laver vores egne korrektioner. Det skyldes at virksomhederne i standarden stadig 

har muligheden, for at vurdere om leasing skal med i balancen eller ikke. ” 

Bilag 6 – E-mail interview med Mathias Birkebæk Petersen, Nordania 
Navn: Mathias Birkebæk Petersen 

Arbejdsplads og stilling: Nordania, Senior Group Controller (Forhørte sig også hos Nordanias kreditafdeling) 

Dato: 24. april 2019 

1. Er i opdateret omkring IFRS 16?  

”Ja vi har fulgt den nye standard tæt selvom vi ikke rammes i stort omfang som leasingtager. Grunden hertil 

er naturligvis at vi ønsker at hjælpe vores kunder bedst muligt således leasing fortsat er et attraktivt 

produkt.” 

2. Har i kreditvurderinger hvori leasing indgår og hvor tit ser i disse?  

”Ja vi ser ofte at vores kunder har leasingengagementer i forvejen og også lejeforpligtelser som jo indgår i 

standarden.” 

3. Har i oplevet nogle problemer med den tidligere standard IAS 17 i forbindelse med jeres 

kreditvurderinger?  

”Nej der gælder fastlagte regler for off balance leasingforpligtelser hvor de bliver ganget en faktor på og 

medregnet i balancen når der udregnes nøgletal.” 

4. Den nye standard ligger op til der skal være større sammenlignelighed iblandt virksomhederne, 

er det noget i har kunne mærke i praksis?  

”Ja alt andet lige bliver det nemmere og muligt at automatisere når vi anvender regnskabsdata fra BIG når 

leasingforpligtelserne bliver givet.” 

5. Er der forskel på jeres kreditvurderinger, hvis virksomhederne har indregnet leasing som 

finansielt i forhold til operationelt?  

”Faktoren skulle meget gerne give det samme resultat, så det er ikke forventningen at det får den store 

betydning.” 

6. Laver i nogle ændringer til regnskaberne herunder nøgletal, hvis der ikke er indregnet leasing?  

”Ja der ganges en faktor på leasingforpligtelsen.” 
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7. Tror i stigningen indenfor at lease aktiver vil fortsætte efter den nye standard, eller vil folk i 

stedet begynde at købe aktiverne igen?  

”Det er ikke noget vi har kunnet mærke på efterspørgslen for leasing. Der er fortsat mange fordele ved at 

lease. Herunder likviditetsmæssige fordele, specialist fordele, sikkerhed i fremtidige omkostninger etc.” 

8. Har den nye standard ændret noget i jeres kreditvurderinger af virksomhederne?  

”Det korte svar er nej og det er fordi der i forvejen er taget højde for at der ligger leasingforpligtelser off 

balance.” 

Bilag 7 – Nøgletalsformler 
Nøgletal Formel 
Finansiel gearing, % 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑏æ𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Soliditetsgrad, % 𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
∗ 100 

Overskudsgrad, % 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

EBITDA-margin, % 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
∗ 100 

Egenkapitalens forrentning, % Å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
∗ 100 

Likviditetsgrad, % 𝑂𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑑𝑒 𝑔æ𝑙𝑑𝑠𝑓𝑜𝑟𝑝𝑙𝑖𝑔𝑡𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟
∗ 100 

Aktivernes omsætningshastighed 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
 

Afkastningsgrad, % 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ø𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
∗ 100 
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Bilag 8 – NC TopCo A/S, balance 2016 (IAS 17) og 2017 (IFRS 16) 

 

154 

                                                           
154 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 13 og 14. 



Thomas René Jørgensen IFRS 16 – Leasing Copenhagen Business School 
Ismaeel Rasul HD 2. del – Regnskabs og økonomistyring Afhandling  
 

Side 75 af 79 
 

155 

 

                                                           
155 NC TopCo A/S – Årsrapport 2017, side 46 og 47. 
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Bilag 9 – NC TopCo A/S, resultatopgørelse og noter 2016 (IAS 17) og 2017 (IFRS 16) 

156 

157 

                                                           
156 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 12. 
157 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 31. 
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158 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 34. 
159 NC TopCo A/S – Årsrapport 2017, side 45. 
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160 NC TopCo A/S – Årsrapport 2017, side 64. 
161 NC TopCo A/S – Årsrapport 2017, side 64. 
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Bilag 10 – NC TopCo A/S, pengestrømsopgørelser 2016 (IAS 17) og 2017 (IFRS 16) 

162 

163 

                                                           
162 NC TopCo A/S – Årsrapport 2016, side 16. 
163 NC TopCo A/S – Årsrapport 2017, side 49. 


